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Заседание на Общин

ския синдикален съвет 
в Босилеград.

ОБЛЕКЧЕНИЯТА НА 
САОПАНСТВОТО СА НУ 
ЖНОСТ
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След насрочената и 
непроведена учредител 
на скупщина на ЮДЕМ 
в Босилеград.

ДЕМОКРАЦИЯ БЕЗ 
ДЕМОКРАТИ

® Соиишптеги.» Иа °^еД1шега1ето на СК и ССТН, който ще се състои в първата половина на юли ще бъде създадена 
на основа 1ческа паРш 113 Сърбия като модерна партия на прогресивните сили в републиката с широка програм-

И СПС ще бъде отворена за всички младежи и девойки, работници, селяни, интелектуалци и граждани, които са 
готови да се борят за демократически социализъм и еди ина Сърбия и Югославия 

Н фока подкрепа на предложението Слободан Милоше вич да оглавява новата партия на левите сили в нашата ре- пуолика

Съюзът на комунистите в 
Сърбия и Социалистически
ят съюз на трудовия народ 
в републиката ще се обедин 
ят в Социалистичесна пар
тия на Съ|рбия. Макар че е 
съвсем скорашна (подвигна 
ха я през литналата седми
ца председататствата на ЦК 
на СКС и РК на ССТНС), 
инициативата ще се реали
зира в твърде кратък срок. 
На отделни заседания, които 
се състояха 
Централният комитет на СК 
и Републиканската конфепе 
нция на ССТН в Сърбия ре 
шиха до средата на юли да 
се състои Конгрес на обе
динението на Съюза на Ко
мунистите и Социалистичес 
кия съюз в Социалистическа 
партия на Сърбия като мо
дерна партия на прогресив
ните сили в републиката с 
широка програмна основа. 
Основното програмно опре
деление на новата партия е 
ясно още сега: СПС ще бъ
де отворена за всички мла
дежи и девойки, работници, 
селяни, интелектуалци и гра 
ждани, които са готови да 
се борят за демократичес
ки социализъм и единна Съ
рбия и Юггославия. 
ЛОГИЧНО И ЖЕЛАТЕЛНО 
ОБЕДИНЕНИЕ

две програмно близки орга 
низации съвместно да офор
мят кова партия, която ще 
бъде силна основа за сплот 
яЕане на левите и демокра
тични сили в Сърбия. Днес, 
когато
идеи и сили в Югославия 
все повече са изтласнати от 
негадничавите десни идеоло
гии и сили, уверени сме, че 
тази инициативата силно от 
разяЕа интереса на демокра 
тично настроените хора. Обе 
динението на СК и ССТН е 
шанс да се избегне разпил
яването, раздробяването л 
конфронтацията на левите 
сили в Сърбия и да се осъ
ществи сплотеност, която ще 
донесе успех на изборите.

И в рамките на партий
ната дебата по „Основните 
определения на СКС 
партия за демократически 
социализъм“, както изтъкна 
Трифунович. са изказани го 
лям брой мнения и предно 
жения, които са основа на 
инициативата за обединява
не на всички социалистичес 
ки и демократични сили в 
нашата република. В парти
йната дискусия най-силни 
бяха две искания: СКС да 
изгради ясно отношение 
към миналото, ни, конкрет
но да каже какво осъжда 
и отхвърля, а какво смята 
за придобивка и положител 
ен резултат на СЮК; и вто 

новите програмни оп- 
ределения трябва /щ се ко
ренят н същността, и .резул
татите па политиката на СК

кто и прогресивните стреме 
I жи и постижения на ЮКП 
• в борбата на работническа
\ та класа между двете вой-
| ни, по време на Народоос-
I вободителната борба и след упч.ргтсттч-гс рттосвобождението. ЬгЛЯИТЕ ЪУ

— Благодарение на кому- : МЕРАНГА, ТОЙ СЕ ВРЪ
нистите, подчерта Трифуно- ЩА! 
вич, народоосвободителната 
борба е била революционна, 
успешна и международно 
призната. Тя извела на по
литическата сцена нови об-

По повод писмото на 
Васил Милев и Велин 
Николов

социалистическите

сгр. 5

Проблемът с превоза 
на пътница в Димитров 
град е преодолян

, ,НИШ-ЕКСПРЕС" ОС 
ТАНА. . .

в понеделник
ществени сили, които са въ
зобновили Югославия като 
федеративна държава. Тези 
основни принципи, върху ко 
ито единствено е било въз
можно да се организира ши 
роко народоосвободително 

движение, напук на голяма
та непоследователност и гре 
шките в следвоенния пери
од, и днес са основа, на ко 
ято единствено може да се 
изгражда новото югославс
ко общество и държава. Ос
таналите политически сили, 
които сега се връщат към 
корените си тогава са из
бягали от страната, явно или 
прикрито са 
окупатора и затова ги е спо 
летяла неговата съдба.

Положително постижение 
на югославските колтунисти 
(Продължение на 3-та стр.)
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Б. Трифунович
в Сърбия през изтеклите три 
години.
ПРИДОБИВКАТЕ И 
НЕСПОЛУКИТЕ

В доклада си на заседани 
сто на Централния комитет 
на I СКС д-р Богдан Дрифу- 
нович съобщи 
„списък“ на придобивките от 
близкото ни лшнало, които 
трябва да бъдат вградени в 
идентитста иа новата пар
тия за демократически со
циализъм и на 
методите и поведенията, ко 
ито ще бъдат отхвърлени ка 
то неприемливи. Върху ли
цето на медала иа минало
то са записани демократи
чните и свободолюбиви тра 
диции иа сръбското и юго 
славското работническо и со 
цпалмстичсско движение, ка

Разказ
като

„ПРОВОКАТОР“
стр. 8 — 9

Сърбислав Златкович 
отговаря на Богдан Ни
колов

конкретам

подпомагали
НЕ ТВЪРДЯ, ЧЕ СЪМ 

БИЛ ГЛАВНА ФИГУРА..събитията,
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Обяснявайки същността на 
дрр Богданинициативата,

Трифунович в доклада 
пред членовете на ЦК на СК 
в Сърбия заяви:

— Логично и желателно е

си \?<>

Кой слага прът в колелото?
■ Никола Сг-ояпов: Ако Изпълнителният съвет наново от. 

каже да обсъди нскп на „Търгокооп“ делегатите на об- 
щсствено-полнтнческнте организации ще поискат Изпъл- 
шггслнилт съвет да бъде отзовал!

■ Васил Каменов: От село 
тови да направим нищо за 
Проведеното на 7

взехме всичко — а не сме го- 
него

Уводно изложение по 
изпълняването на про- 
Дралтта изнесе ^ директорът 
на Фонда Небойша Иванов, 
който между другото под 
черта, че от страна на пн 
спекцшята но строителство 
към Общинската скупщина 
се правят известни пречки 
във връзка с изграждането 
на двумостието.

Извикана била и репубяи 
канска строителна тнепек 
пия, която установила, че 
доподите били неверни. Ра 
ботите на двумостието про 
дължапат, обаче с подобни

(Па 4-та стр.)

юни за 
седаиие иа Председателство 
то на Общинската конферен 
цня на Социалистическия 
съюз в Димитровград обсъ 
Ли актуални въпроси, изви 
кани наираво от живота. 
Обсъдена беше информация 
за реализиране на програ 
мата иа Фонда за ггьтшца, 
комунална дейирст и уреж 
дане на строителни площи 
в града в настоящата годи 
на, сетне инффмация за 
трансформацията на ССТН 

амандмапа на „Търго 
кооп“ въи връзка с урежда 
нсто на митническата зона

и

Слободан Милошевич (в средата) е първи кандидат зи ръководител на новата партия но Градини.



НАС |И Н□то СВЕТА
ПРОВЕДЕНИТЕ МНОГОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ В Б'ЬЛ-НД

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В ЧЕХОСЛОВАКИЯ ГДРИЯ

УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА НА СОШЛНСТНТЕ 

ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ХАВЕЛ ЗАВОЮВАХА ПОБЕДА
трибпа да проведе ключови 
политически и стопански/ре 
форми и страната. Силата 
нц правителството ще '»ани- 

пътрсшиата сила на 
Форума. Фо|рум ис е класи 
чиа политическа партия, по 
сдиц вид фронт който с/съ
ставен от различни поети
чески партии.

Голямата лична популяр
ност и авторитета па пред
седателя Хапел досега ус
пешно подиха топи полити
чески съюз — Гражданския 
форум. Хапел сега няма рав 
поправен противник и си
гурно е, че повторно ще бъ
де избран за шеф на дър
жавата.

се към македонската организация „Илеидеи в Благоев 
град

На първите свободни, мно 
партийни избори в България 
аа депутати в Народното съ 
бравие, които приключиха в 
неделя, победиха социалис- 
тите. И а изборите, които 
иаха в спокойна, демокра
тична атмосфера 
над 80 на сто г/г записаните 
гласоподаватели.

За Българската социалис
тическа партия, бившата КЛ 
и сегашна партия па власт, 
гласуваха половин от целоку 
нното число гласоиодаватс- 

Шеф на БСП е Алексан
дър Лилов, е нейни членове 
са председателят на Репуб
ликата Петър Младенов, ггре 
дседетелят на правителство
то Андрей Луканов и пред
седателят на Събранието Ста 
нко Тодоров.
Съюзът на демократичните 
сили, в която са сдружени 
16 партии, получи над 30 на 
сто от гласовете 
страна втора
сила в страната. Лидер на 
опозицията е някогашният 
диендент, сега 
водач д-р Жельо Желев.

■ Гражданският форум има абсолютно мнозинство във фе
дералния парламент и в скупщината на Чешката Репу
блика. На второ място са комунистите

По време «а първите сво
бодни и демократични избо
ри в Чехословакия — след 
44 години — победа завою
ва съюзът когато съчиняват 
Гражданският фо|рум в Че
хия и Общественост против 
насилието в Словакия. Те за 
воюваха към 50 на сто от 
гласовете, което на тази ко 
алиция, т. е. на привърже
ниците на председателя Ха- 
вел дава възможност да 
имат 87 места в Съвета на 
народа и 83 в Съвета на на 
шихте на сюъзяия парла

мент, т. е. абсолютно мно
зинство в двата съвета, ко
нто имат по 150 места.

на

На второ и црсто място/са 
комунистите и коалицията 
на катошпиките партии. Те 
ще имат 22 до 26 места във 

: двата съвета. От 
десет депутатски /ме

си от

зи две партии, условно ка
зано, ще играят значителна 
роля при решаването. Всъ
щност, решенията често вде 
зависят от това дали техни 
те депутати ще гласуват за 
становищата на партията иа 
власт

всеки от 
шест до , 
ста ще имат още две пар
тии: екстремно национално 
тическата Словашка народ
на партия и Движението за 
самоуправна демократпя.

Какво представлява този 
изборен изход? Преди всич 
ко това, че Гражданският 
форум може да формира 
стабилно правителство, ко
ето през слсдстващите две 
годиш е, колкото трае манда 
та на това скупщинско гяло,

ми

или за опозицията.излязоха

Първият кръг избори, 
според оценката на пред
седателя на Централната из 
бирателна комисия, профс- 

Живко Сторев общо взе 
то е минал нормално, дос- 
тоинствено, демократично и 

„България успешно

сор

ли
честно.
издрържа тежкият историчс 

изпит", оповестил той.ИЗ ИНТЕРВЮТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ски

СТАНОВИЩАТА СА ИЗВЕСТНИ ВНИМАНИЕ НА ОБЩЕСТ
ВЕНОСТТАОпозицията,

Я След разговорите на председателите на югославското и 
българското правителство Анте Маркошгч и Андрей Лу
канов неотдавна в Нит, българският министър — пред
седател в емисията на софийската телевизия „Панорама“ 
между другото каза:

— „Активната и искрена 
заинтересованост за сближа 
ване е главното, което дой
де до изява на срещата. Раз 
бира се, въпросът не е само 
билатерален.
между България и Югосла
вия до голяма степен опре
делят климата на Балкани
те. С това не подценяваме зна 
чението и ролята на която 
и да е друга балканска стра 
на. Но, ние заемаме центра
лно място на Балканския по 
луостров, мисля на нашите 
две държави, така че и тук 
са очевидни взаимните ин
тереси, съвместното жаление 
да дадем принос на започна 
лият в Белград цроцес, да 
не изоставаме зад общоевро 
пейските тенденции. Напро
тив, да бъдаме част на тези 
тенденции.

Досегашната
икономическа ситуация Лу
канов оценил като кризис
на, с висока инфлация, вън
шна неплатежоспособност и 
висока
които все още не са санира- 
ни, но добавил че благодар 
ейки на крупните крачки в 
реализирането на югослав
ската стопанска реформа на 
която главен подтик дадено

Все пак, по време на про
веждането на изборите на 
всякъде е било 
Вестникът на БСП „Дума“ 
(бивше ..Работническо де

ло“; е оповестило, че в Бла
гоевград обединената маке

Ако към било кой проб
лем, в отношенията към бал 
канските страни, който е св 
ързан за нашето сложно ис 
торическо минало, подхож
даме от такива позиции, иро 
блелш в билатерал ните от
ношения няма да има. До- 
колкото прилагаме други по 
дходи мисля, че това неми
нуемо ще предизвиква ком 
пликации, това е откровено 
казано на моите събедедни-

спокойно.и с това 
политическа

афирмиранвото правителство начело с 
Анте Маркович, са пости
гнати положителни резулта
ти.

На въпрос дали на среща 
та в Ниш е обсъждан „та
ка наречения македонски въ 
прос“, Луканов 
„Да, този въпрос бе изтък
нат. Двете страни изнесоха 
своите становища. Аз подчер 
тах, че сегашната демокра
тизация на живота в Бълга
рия на никого не пречи да 
се определи, да избере за 
себе си това което префе- 
рира в областта на култура 
та и да се счита за такъв 
какъвто е или такъв за ка 
къвто се счита.

Но, всичко това не опре
деля съществуване на .мал
цинство в нашата страна, 
не позволява каквато и да 
е намеса във вътрешните ра 
боти на нашата страна. То 
ва основно човешко право на 
самоопределяне трябва да се 
реализира и ще се реализи
ра изклйчително в рамките 
на българския закон и кон
ституцията на нашата стра
на, спазване на нейния су- 
верентитет, териториалната 
цялост и обсолютната неза
висимост.

Отношенията

ци.заявил:
Между другото, бих искал 

да подчертая, че проблем не 
съществува само около така 
наречения македонски въп
рос. Проблемът сега е 
го по-шпрок. Ние заедно с 
другаря Маркович констати 
рахме, че през последно вре 
ме на Балканите се чувст
вуват тенденции на възраж 
жадане на различни нацио- 
нализми и, казал бих, ре- 
ваншизми, исторически ре- 
ваншизми. Почти няма стра
на, която в една или дру
га степен, да не е обект на 
претенции отвън или отвъ
тре и двамата 
тази тенденция като твърде 
опасна, особено ако им о- 
кажат подкрепа или на ня
кои начин ги използуват дъ 
ржави и държавни органи 
на балканските страни. Това 
би могло да доведе до въз
раждане иа старите, разру
шителни страсти, които на 
нашия регион донесоха жал
ка слава на 
греб.

Впрочем, Анте Маркович 
твърде интересно изрази та 
зи съвместна констатация ка 
то каза, че ние трябва да стре 
мим към европеизация на 
Балканите, а не към балка- 
низация на Европа. Аз на
пълно съм съгласен 
негово мнение и считам, че 
всички балкански страни тр 
ябва на време да разберат 
тази опасност и съвместно 
да предприемат мерки и да 
постигнат такива споразу
мения, които не ще ни вър
нат назад в жалките време 
на на междубалканска нет- 
ъпримост и напрежение, ко 
ето понякога бе причина и 
за общо европейско напре
жение, а да и не говорим за 
по-лоши работа“.

мно-

югославска
преценихме

Президентът Петър Л1ладенов гласува
Значителен фактор в бъде 

шия политически живот в 
България ще бъдат още две 
партии. Касае се за Селско
стопанската партия и за Дви 
жението за правата и сво
бодите, към което са числя
щите се към турското мал
цинство в България. Селско- 
стопаните получиха към 10 
на сто от целокупното чис
ло гласове, колкото и пар
тията на турското малцин
ство.

нетрудоустроеност. донска организация „Илин
ден“ се е опитала изборите 
да използува за пропаган
дни, т. е. за свои политиче
ски цели. Числящи се към 
„Илинден“ 
нни журналисти наблюдате
ли от Югославия и екипа на 
ТВ Скопие 
рали своите 
и сепаратистки
ДИ“.

пред чуждестра-
барутен по-

КОПЕНХАГЕН са .-манифести- 
националистки 

възгле-ПРАВА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ
Представители на сдружението за правата на маке

донците от България, Гърция, Полша, Чехословакия, Ав
стралия и Канада, като и „сдружението от деца на 
бежанци от Егейска Македония“ в понеделник се събраха 
в Копенхаген и под закрила на Конфренцията 
ките свободи към КЕБС предупредиха международната об- 
ществност с проблема на македонското малцинство в Гър
ция и България.

В рамките на активностите 
организации,
като и в контакти с делегации, които участвуват в Кон
ференцията, те представиха македонския проблем и пот
ърсиха подкрепа.

страна ^едугтреждаЩ1е'го отмилицията, че по 
време на изборите 
жат да се провеждат 
ви събрания, членовете на 
„Илинден“ са прекъснали 
протеста, казва се във в- 
ка. Обаче, югославски наб
людатели от Благоевград ка 
3?яТ’ че числящите се към 
„Илинден“ сами напуснали 
манифестацията след като 
предупредили домашната и 
световна общественост за 
своя най-голям и най-тежък 
проблем

РОЛЯТА НА МАЛКИТЕ не мо 
никакс товаза човеш-

Доколкото сегашното 
ношение на силите остане и 
след втория кръг .(«а 1.7 т. 
м.), а най-вероятно е че ще 
остане, тогава новият бълга 
реки Парламент

съот

на неправителствените 
които са твърде присъщи в Копенхаген,

ще бъде ра 
зделен на две части. От 400- 
те депутатски места, най-ве
роятно е че половината 
бъдат на Българската социа 
Листическа партия, а втора
та част на опозицията и на 
двете по-малки партии. Те

Макар че настъпват самостоятелно общата цел на 
посочените сдружения е признаването на македонското мал
цинство в България и Гърция, техните човешки и граж
дански права, като и спирането на асимилацията и дискри 
минацията.

ще

непризнаването 
на македонското национал
но малцинство в България.
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СОС-съвременна партия 

на левицата
ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА МОК НА СКС И МОК НА ССТН 
В НИШ |

одкрепа на обединената левицаСърбия
(От 1-ва стр.) нистическа уйдурма“, но оче 

видно се касае за стойнос
тен и революционен ход.

В разискванията 
такива, които са против обе 
диняването, но имаше та
кива, които апелираха за го 
товност

Предложението от общо
то заседание на председател 
ствата на ЦК на СКС и РК 
на ССТН на Сърбия за обе 
диняване в единна партия 
получи подкрепа на неотда 
внашното общо 
на ръководствата 
на СКС и МОК на ССТН в 
Ниш. Пренасяяки 
реагирания на това предло 
жение мнозина на заседани 
ето потвърдиха това настро
ение на правителството в те 
хните среди и че това е зна 
чителна предпоставка Сър
бия още по-бързо крачи към 
държавно единство, общест
вено-икономическо развитие 
и демократизация.

предаватва комуникация 
случайно или нарочно. Той 
след това добави, че предло 
жението не е никакво „пре 
обличане“ на комунистите, 

продължение

е и скъсването - 
нията със Сталин 
година.

Ето и
по лшението

на отноше- 
през 1948

нямаше

но логическо 
на всичко, което тези две об 
ществено-политически орга
низации пред последните две 
години направиха в Сърбил, 
извеждайки народа на поли 
тическата сцена и придоби
вайки тяхното доверие. То

несполуките, които 
на сръбските комунисти (бъдещите 

миста) трябва да бъдат ос
ъдени п отхвърлени:

Съюзът на комунисти
те в Сърбия ясно каза, че 
не приема сталинските ’ 

в които са пострадали
и голям брой видни пред
стави?-, ели на сръбските ко
мунисти. Осъждаме погубва- 
нето на невинни 
време на така изречените 
„леви

заседание 
на МОК на многобройните 

въпроси да се отговори, ка- 
кто каза д-р Зоран Аран- 

председател на

соци-
първите

джелович,
ОК на СКС в Ниш ,дтора- 
хедът не само тръгна, но и 
намери ново пристанище“. 
Аранджелович още добави, 
че не му харесват онези, ко 
ито мълчат и изчакват, а и 
нито онези, които бързо и 
леко раздават аплодисменти. 
Подкрепяйки предложението 
за единна лева партия в Съ
рбия със Слободан Милоше- 
вич начело, Стеван Костич 
все пак подчерта, че в „на
шите местни среди не може 
дълго да се 
към авторитета и заслуги
те на Слободан Милошевич, 
доколкото искаме да бъдем 
по-ефикасни“.

чие ва е и логически изход на 
най-новите трансформации в 
СКС и ССТН на Сърбия, ад 
ито цели са очевидни.

Подобни погледи се чуха 
на заседанието от бройните 
участници в разискванията. 
Мнозина с това предадоха и 
официалните становища от 
вече състоялите се заседа
ния на ръководствата на СК 
и ССТН в своите общини. 
Милован Мишович особено 
подчерта, че така силна еди 
нна партия на левицата ня 
ма да подхожда на някои 
сили и ще я наричат „кому

тки,

хора по
отклонения“ в НОБ, 

както и суровото отношение' 
към селяните в периода ка 
принудителното изкупуване 
и формиране на земеделски 
кооперации. Осъждаме и ку
лта на Титовата личност. 
Знаем, че изолацията на ин 
формбюровците е била 
нест, но смятаме, че Голи 
оток и педоонп видове 
хуманна репресия представ 
дяват срамно петно в наша
та по-нова история. Нямаме, 
нито пък искаме да имаме 
нещо общо с вътрешнопар
тийните разплати, с морал
ните, поглитически и физи
чески гдреследваня на поли
тическите противници и сво 
бедумните хора, с безсрам
ното ползуване на многооро 
йните и големи функционер 
ски привилегии и с демаго
гията за изградената власт 
на работническата класа.'де 
мокрацията и благоденстви
ето на на,рода — заяви Три 
фунович.

Разединяването на левите 
сили, коалиционно свързани 
не би било 
ния сложен 
много неща исторически мо 
мент за Сърбия и Югосла- 
Впя — каза образлагайки Уто 
ва предложение за обединя
ване на левицата д-р Душан 
Илич, председател на МОК 
на СКС в Ниш. — Създаване 
то на така обединена 
Ца и нова политическа пар 
тия с многобройни членове 
п симпазианти, която има за 
цел спокоен и по-добър жи 
вот на гражданите, сил
на Сърбия и сговорна Югос
лавия, вярваме, каза по-на
татък Илич, че тази папгия 
начело със Слободан М шо- 
шевич ще спечели многопар 
тийните избори в Сърбия.

удачно в сега ш-
и сериозен по

приобщаваме

нуж

РАДМИЛАне- АНДЖЕЛКОВ-
ИЧ:

леви

За сплотена н 
успешна левица

За нас, истъкна Радмила 
Анджелкович в уводния до
клад на заседанието на РК 
на ССТН в Сърбия, сдинст- 
еото и успешиоетта на лгди 
цата е много по-зажно от 
всички доктрннарни разиск 
вания, от всички изборни кал 
кулации, от всички кацшеои 
етични подбуди. Това е съ
дбовен въпрос за Сърбия ка 
то демократична, прогресии 
на, развита и единна държа 
ва. За нас това е въпрос, от 
който зависи съществуване
то на Сърбия.

Новата партия не се създа 
ва от стария Социалистичес 
ки съюз и от стария Съюз 
на комунистиете. В досега
шните промени в републи
ката Социалистическият 
юз се потвърди като истин
ска народна партия и като 
важна политическа сила, с 
което спечали доверието на 
гражданите.

Душан Илич на заседани- 
подчерта, че 

предложението за обединява 
не поникна от ръководства 
та на ЦК на СКС и на РК 
на ССТН, а не от белград
ските организации, както то 
ва някои средства за масо-

ето особено

Новата партия — партия на народаРЕЛИГИОЗНИТЕ УБЕЖДЕ
НИЯ НЯМА ДА БЪДАТ БА
РИЕРА ПРИ ЗАЧЛЕНЯВАНЕ 
ТО В СПС

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА МОК НА СКС И НА 
МОК НА ССТН НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН В ЛЕСКОВАЦБаза (социална опора) ка 

Социалистическата 
на Сърбия, според думите на 
Трифунович, ще бъдат тру
довите слоеве, 
на материални и културни 
стойности, хората, които жи 
веят от турда си и всички 
граждани, които имат же
ланието да изграждат демо 

социалистическо

партия ВСЕОБЩА ПОДКРЕПАсъздателите съ- ■ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРЕДЛОЖЕН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ

На състоящото се заседа
ние на Председателствата на 
МОК на СКС и на МОК 
на ССТН от Южноморавски 
регион инициативата напред 
седател ствата 
СКС и на РК на ССТН бе
ше посрещната радушно. „С 
обединяването 
две организации се създава 
нова социалистическа пар

на Сърбия, което чце

съюз на трудещите се. Ня
ма основние да се изчакват 
събитията, а юетне да се 
реагира, но трябва реши
телно Ц навреме да се ре
агира в момента. С това ле- 
во насочените сили само по 
твърждават своята жизне
способност и следват своя 
курс на приемственост, кой
то с десетилетия се е пот
върдил,

Място за конфузия и об
ъркване няма. Публичните 
разисквания за трансформа
цията на ССТН трябва да 
продължат, като при това 
се вземе предвид и сегаш
ното предложение за обедни 
яшшс на левите сили.

Председателствата 
МОК на ‘ССТН и на МОК 
на СКС след обстойните ра
зисквания, приеха заключе
ние да се даде всеобща и 
шиша подкрепа на предло
жението тт ЦК на СКС 
и на ПК на ССТН за обедни 
яваие на СКС и 'ССТН в 
единна Социалистическа па 
ртия 9 Сърбия. Също така 
единодушно бе подкрепено 
предложението Слободан Ми 

лошевич да бъде избран за 
председател на новата пар 
тия, понеже от Осмото за
седание на ЦК на СКС са 
нпправеии крупни 
напред.

Сърбия е станала единна 
'държава с две Покрайнини, 
завоювала е значителни по

стижения и има перспекти
ви да се развива като съв
ременна, демократична дър 
жава.

Трябва да напомним и то 
ва, че в разискванията на 
някои представители от об
щините (Медвежда и Лес- 
ковац) имаше (и други пред
ложения (например за името 
на новата партия), но всъ
щност и тези представители 
подкрепиха 
на председателствата да се 
-създаде единна лева партия, 
която ще обединява всички 
прогресивни сили в Репуб
ликата и коягго на предстоя 
щите многопартийни избо
ри ще действува единно.

С връщането на самочус- 
твието на 
крият нови

кратично,

на ЦК на

на машите

СЮК-ЛАБАВА
КОАЛИЦИЯ

тия
обедини всички /сили /на 

Сърбия и Югославия и ще 
I федегавлява сърцевината 
на сътрудничество и дей
ствуваме на лево насочени-

инициативата

Когато става дума за днешното положение в СЮК, той 
е лабава коалиция на самостоятелни политически субекти 
с обща Традиция и подобни програмни определения. Това 
е реално отражение на общото положение и на отношени
ята в Югославия. Вярваме, че това положение е временно, 
лонеже до голяма степен е създадено с помощта на взаимна 
изключителност, несполучливи изборни калкулации и пред
виждан* на някои републкаиски организации па СК. По
литическите обстоятелства вече пи насочват към обновление 
ва нашата организация като силна политическа партия на 
левицата в Югославия, която ще се учреди и действува спо
ред демократичните принципи и на нови социалист че ски 
орофамни основи.

сили нате демократични 
Сърбия.“, каза между друго- 
'Ю Зоран Янкович, предсе
дател па МОК па СКС в 
Лесковац.

„В днешните условия на 
политически плурализъм и 
на многопартийна система и 
конкуренция на идеи ССТН 
така организиран 
да съществува,“ 
рочем и останалите общ
ествено-политически /ор га- 

низации, каза Веселим Са- 
нич, председател на МОК 
на ССТН в Южноморавски 
регион.

В разискванията 
милелено пролича, че сега 
е направен правият ход и 
че до такова обединяцзаие 
е трябвало да дойде много 
по-рано преди да започнат 
разискванията за транфор- 
мация па Социалистическия

на
хората цце се от- 

перспективи, 
ще се пресече пътя на оне
зи' сили, които действуват 
към разединяване на Юго
славия и ще изгубят кураж 
сепаристичните и национа
листическите сили.

не може 
както вп-

Богдап Трифунович

Очаква се, след Конгреса 
на обединяване, насроченнедвус-
за средата на юли, умного 
неща да бъдат доуяснени, 
особено, когато се касае за 
трансформацията 
чантите обществено-подип I 
чески организации.

социалната й основа. В 
предприятията и организани 
ите обдче СПС няма да Пре
вземе ролята на Синдиката, 
нито ще се меси в ирошвод 
ответия процес а управле
нието.

общество. Религиозните убе 
жления няма да бъдат ба
риера при зачисляването л 
СПС. Новата партия ще се 
организира и смо(ред тери
ториалния, и според трудо
вия

ва
крачки

на досе-

Ст. Н.принцип, понеже е така
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Кой слога прът о колелото?заседание на ОБЩИНСКИЯ синдикален съвет в 
БОСИЛЕГРАД

Облекченията на 

стопанството 

са нужност

общеСТВ&Ю-ПОЛИ'1 ичсслата
ка общност.ирапеното и какво се ш/ани 

ра да се напрали, тъй като 
тели ипфраструкнурии обек 

сс строя/1 със сре;/. 
стла на /гражданите. Ако нс 
същеступа пълна имформи 
раност, гражданите няма да 
приемат предложение 
по местно самооблагане.

И Димитър Гюров осъди 
действуваието 1/а ранни „сно 
бодни стрелни“, които ис- 
каг да иацредят на положи 
телното развитие и изпълне 
ние на програмата за пъти 
ща и комунална дейност.

(От 1-па стр.)
постъпки се разклаща довс 
рнето във Фонда.

КАНАЛИЗАЦИЯТА — АКУ- 
ТЕН ПРОБЛЕМ

Дими п-р Славов с огорчч 
За съдбата ла 

на „Тьргокоои' 
сесия на Об

ние говори 
амандмана

■п: I.
на последната 
/динената скупщина като но 
сочи, че това не е никакво 
/; /иудиане. Този проблем е 
повдигнат 
още //рели 17 години, а днес 
само изг/ъква само в по-ос 
•/[>а форма. Така, както Об 
/динената скупщина пое /ри 

„Ниш-екенрес“ 
трябва да се погрижи и да 
Тьргокооп“ и заедно да на 

мерим най-изгодно решение 
Славов. Гой също 

съществува под 
документ от страна

за но
общност в ДиМестната 

минропград е свършила сред
стпата, а канализационната
мрежа п парада още но е го 
топи Пропят сс усилия да се
махнат най-критичните мес
та (ул. „Сутисска , „Осми 
март" и ти. като за делта
са нобходими 4.... . ми
ливна динари. Каптажът 

„Маиасшрчсто“ е готов 
н наскоро /це бъде пуснат 
в действие. За (разрешаване 
ма други проблеми ио подо 
снабдяването са обезпечени 
3,5 милиона динара, обаче 

обезпечили

за релреш аиаие
Прието решение за организационно преустройство на 
Съюза на синдикатите. Занапред, пропорцията в разпре
делението на дохода 60:40 в полза на стопанството. Мал
ки надежди за нструдоустросиите.

Съгласно приетото реше
ние на Единадесетия концрес 
на Съюза на синдикатите на 
Югославия Съюзът на 
днкатите занапред да дейс
твува като самостоятелна ор 
ганизация, делегатите на Об
щинския синдикален съвет в 
Босилеград, на състоялото се 
на 5 юни тази година заседа
ние, между другото приеха 
решение за излизане от Со
циалистическия 
при това и отзоваха велч-

щежа за
заиланувапиит темп по тру
доустрояване не се реалпзи 
ра, а проблемът във връзка 
с без работипата става псе 
по-остър. Понастоящем рабо 
та чакат 1085 души от това 
425 са младежи. Загрижи» 
и въпроса, че между неза
етите 60 са с полу виеше и 
29 с впи № образование. Въз
можността на предприятия
та и трудовите единици в об 
щината са крайно ограппче 
пи. дори с всред тях има из

ля Ж/КГЯГ"-СИН“ посочи
па изнесе, чс 

писан , 
на председателя на Съвета 
на местните общности „И- 
некс“ да строи фри-шолове 
и на изходната и на вход.

1} рамките на тази точка 
сс засегна и въпроса с не 
спазването на градоустройст 
вения план па Дими/ров 
град. Мнозина от (ризисква 
1ците осъдиха издаването с 
лека ръка на разрешения 
за строежи и поправки.

Миливое Мердович пред 
ложи да се направи иск до 
Изпълнителния съвет при ОС 
да прекъсне с издаването 
на разрешения за строеж, 
защото градът .,е пълен с 
кепенци“, а това става опас 
но и от аспект на граждан 
ската защита.

Под претеке на „времен
ни строежи" се строят сгра 
ли от най-скъп материал и 
тези проблеми няма да мо 
гат да се разрешат ни за 
следващите 50 години, каза 
той.

Във връзка с трансформа 
цията на Социалистиреския 
съюз Председателството бс 
ше запознато със съществу 
ващите предложения и ка 
лендара на обсъждане на то 
ли въпрос. Към края на юни 
ще стане обсъждане на то 
зн въпрос на (регионално 
равнище в Ниш при учас 
тието на председателкята на 
Републиканската конферен 
ция на Социалистическия 
съюз в Сърбия Радмила Ан 
джелкович.

общината ио с 
средства за свое участие 
изтъква Иванов. Взимайки 
думата във връзка с този 
въпрос Милия Мердович из 
тъкпа, чс и е е трябвало да 
се стигне до недоразумение 
между фонда и строителна 
та инспекция в Димитров 
град, в постави и въпрос 
защо сс 
даието
шепа чешма".

пата страна на границата. 
Проблемът е деликатен и 
трябва да се чуе и думата 
на местните общности. В 
краен случай, ако не се на 
мери друго решение — ние 

„Инекс“ и 
„Тьргокоои“ да се намерят 
на изходната, а „Генекс“ и 
„Нишава“ на входната стра

съюз. като

сме съгласни

закъснява с нзграж 
каптажа „Стро на.на

ЗА СЕЛОТО НИКОЙ НЕ СЕ 
ГРИЖИ

Отговаряйки на зададени 
Иванов изтъква, 

неразбираема пое 
па инспекцията, 
той „с/|т<>1 двумос 

си“. Про 
Това

те въпроси 
чс му е 
тънката ка Н а селото казват 

пълно ни забравихте — из 
^ъкна Димитър Гюров. 
нашата община не е задъл 
жен салто „Търгокооп“ да 
се грижи за него. То е гри 
жа и на общината. Нека ня 
кой частен магазин се по 
строи и в по-далечните се 
ла. Струва ми се, че в гра 
да се отварят магазини без 
план, на свяка крачка. Съд 
бата на селото да делим в- 
сички. Живеещите там хо 
ра не са заслужили така да 
се отнасяме към тях.

„Подвижни магазин“ мо 
гат да отиват в близките се 
ла. в Забърдието, но кой зи 
ме може да отиде с такива 

Барне, Драговпта, Скърве 
кгша. Било?

на
то чели
тието за у дома 
ектът не с променен.

и инспекцията.

3

установила
Васил Каменов изнесе, чс 

е добре, че се строи канта 
жа 
ио с

в „Строшена чешма“, 
необходимо да се в- 

земат мерки и за защитата 
му. Сетне той новднгва въ 

водоснабдяването
Работникът да е в центъра на вниманието

ки свои делегати в Общин
ската конференция на ССТН 
в нейните 
Председателят
ския синдикален съвет в Бо 
силеград, Арсо Тодоров, ра 
зисквайки по този пъпрос 
между другото подчерта, че 
в условията на политическия 
плурализъм, занапред Съюз
ът на синдикатите ще дейс
твува като икономическа, ин 
тересна и самостоятелна ор
ганизация, а в центъра на 
вниманието ще й бъде, чо- 

. векът, като трудещ се, него 
вият жизнен стандарт, мате
риална основа и егзистен- 
ция.

Не по-малко внимание де 
легатите посветиха и върху 
въпроса за разтоварянето на 
стопанството. В това отно
шение делегатите на Об
щинския синдикален съвет в 
Босилеград без дилема приеха 
предложението на Скупщи

ната на СР Сърбия, съотнеи- 
делието в разпределението 
на дохода да бъде 'изменена 
и занапред да/ бъде 60:40 в 
полза на стопанството. С те 
зи облекчения както подчер 
та Тодоров, ще се създадът 
реални условия да се ускори 
новия инвестиционен цикъл, 
който ще даде възможност 
на предприятията да извъ
ршат нужните структурални 
преустройства, които нала
га пазарната икономия. Есте 
ствено, е че тази м<4рки, а 
и редица други които ще 
бъдат приети налага необхо 
дима корекция на вече ут
върдените облагания и дан- 
ърци от общинско до репу
бликанско равнище.

На заседанието, делегатите 
на Общинския 
съвет обсъдиха и информа
цията във връзка с реализи
рането нц програмата по тру 
доустрояване през изтекла
та и първото тримесечие от 
настоящата година. В разис
кванията по този въпрос уча 
ствуваха повечето дискутаи- 
ти. Обща констатация е, че

лишък на работници а от 
друга страна числото на те
зи които 
едно от условията да зами
нат в пенсия е съвсем мал-

проса за 
на града, защото, както по 
сочи, му се струва недоста 
тъчно се (работи върху то 
зи въпрос, а лятото вече за 
почна. Цанко Костов изтък 
на, че трябва да се даде пъ 
лна подкрепа на Фонда, ка 
то се подсичат корените на 
разни дезинформации и слу 
хове. На такива, които си 
слижат с дезинформации не 
е място в общинските орга 

Костов. Никола

органи и тела. 
на Общин-

изпълняват поне

ко.
Покрай това, делегатите 

на този синдикален съвет ра
зискваха и приеха и няколко 
други ироцедуални въпроси 
„ежду които и решението за 
разпореждане на членския 
внос, въпроса във връзка с 
акцията за записване на за
ем за стопанското възражда 
не на СР Сърбия и пр.

в
АМАНДМАНЪТ НА „ТЪР- 
ГОКООП“ ЗАСЛУЖАВА В- 

НИМАНИЕ Никола Стоянов каза, че 
към един сериозен въпрос, 
какъвто е снабдяването на 
селото, се пристъпва несери 
озно. Проблемът 
Стоянов е —

каза
Стоянов подчерта, че е не 
обходима по-пълна инфор 
мация на населението за на

ни
Петър Еленков, директор 

„Търгокооп“ 
Цредседателството с аманд 
.мана на Работническия съ 
вет във връзка със закрива 
нето на 18 недоходни сел 
ски магазини. Еленков меж 
ДУ другото посочи, че не 
се спазва договорената на 
общинско равнище подши 
ка. „Инекс“ да строи фри- 
-шопове на Градини, макар 
че съществува и общинско 
(решение по този въпрос. 
Чрез „Инекс“ осъществихме 
153 милиона динара акуму 
ладия, с част от която по 
крива ме и недоходните ма 
газини — каза Еленков. Той 
също изнесе и за действия 
та, които предприема „Тър
гокооп“, като каза че не се 
проява достатъчно разбира 
телство за проблемите му и 
200 заети в този колектив 
ще носят тежки последици 
зарад това. Еленков прочете 
и части от писма от мест 
ните общности в Бребевни 

Радей нд, Скървешща, 
Верзар, Горна Невля и др., 
които негодуват срещи ре 

Работническия

на запозна
м. я. подчерта 

и нкономнчес 
кн, и политически, пък и 
от гледна точка на безопас 
носгтаСЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДА

ТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ заслужава внима 
ние. Тон не е само проблем 
на „Търгокоогг“. но на ця 
лата обществено-политичес 
ка общност.НА ШИШ МИЛИЦИЯ Изпълнителният 
място за договор, а Общин 
ската скупщина решава и 
затова трябва да му се об 
ърне дължимото внимание.

Трябва да сме наясно, че 
и „Инекс“ и „Генекс“ 
ннтересованн за 
цреход преди всичко зарад 
себе си а не толкова зарад 
Димитровград. Населението 
не смее да остане неснабде 
но. А това е в компетенция 
на Изпълнителния съвет. Де 
легатите на Социалнсгичес 
кия съюз трябва да повдиг 
нат този въпрос, 
занапред се продължи как 
то досега — тогава да по 
искат Изпълнителният съвет 
да бъде отзован!

Васил Каменов
гото каза и следното: „Ако 
от село взехме всичко, ред 
но е и да му дадем нещо. 
Довели сме го в такова по 
ложение, предимно с греш 
ки от миналото, «о това не 
значи, че трябва да не пра 
вим нищо, за да се обдек 
хиц положението му.

съвет е,
Председателството иа СР Сърбия на проведе- 

понеделник заседание (председателствуваноното в
от Слободан Милошевич) обсъди осъществяването 
на Решението за превзимане работите за защита 
на конституционното устройство и личната сигур
ност на гражданите на Косово от страна на Републи 

секретариат по вътрешните работи на Сър-

са за
граничния

канския
бия.

Председателството, покрай другото констати
ра, че начинът на организираме и изпълняване на 
определени функции от страна ма Покрайнинокия, се 
кретариат по вътрешните работи в Касово, а особе
но начинът на ангажиране на едно число числящи 
се към покрайниската милиция с опит за паралелна 
работа на органите по вътрешните работи в По
крайнината, сериозно е нарушил обществения ред 
и спокойствие. Поради това, Председателството на 
СР Сърбия, изхождайки от своята конституционна 
отговорност за обществения| р1ед и спокойствие в 
Републиката, реши /всички функции на милицията 
й службата на вътрешните работи в САП Косово да 
бъдат обединени и превзети от страна на Републи
канския! секретарият по вътрешните работи в СР 
Сърбия.

а ако и
ца

шението на 
съвет за закриване на мага 
запито.

Том също каза, че и в „Тър 
гокооп“ има проблеми 
изнесе, че магазините не са 
само проблем 
кооп“
проблем. Милорад Златанов, 
посочи, че снабдявалото на 
селата не е проблем от вче 
1Ра н че заслужава по-серц 
озно внимание от страна ця

между дру
синдикален

като

на „Търго- 
но и обпцински

Това решение е в сила.
М. Андонов
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ПО ПОВОД ПИСМОТО НА ВАСИЛ МИЛЕВ
И ВЕЛИН НИКОЛОВ

Не хвърляйте бумеранга, той се връща!
Проблемите по градоустро 

яването и хигиената вече ог 
по-дълго време са в 
ра на вниманието ма 
тровградската общественост. 
Не мине сесия

да следи и дава подкрепа 
на прогресивните стремежи 
в -гази област, стремежи, ко- 

застъпват за Дими- 
като чист и хубав 

има свой

печатаДГ4,езРпомед™теТВУВа СТОлетНИ ,обилеи в образованието, 
пред и в стопанското 
тана дълбока 
да поднасят.

центъ- културата и
тридесет години той направа решителни крачки на- 

развитие. Но в градоустройството 
провинция. Такова положение

дими-
ито се 
1|ровград 
град, който ще 
„имидж“, град на 21, а не на 
19 век. Това са истинските 
подбуди и 
вестника. Именно те, а не 
някакви деструктивни сили 
определят редакторската му 
политика. Действително, в 
някои от поместените в 
го материали има повече е- 
моции, отколкото факти и 
аргументи, но фактите и 
аргументите са толкова на
лице, че просто и няма нуж 
да да се -посочват.

и хигиената си ос- 
димитровградчани вече не искат

на Общин
ата скупщина, на о|рганите 
п форумите на Социалисти
ческия съюз и др. организа
ции, а да не се повдигнат 
въпроси, свързани ' с 
проблеми. Реагират и трудо
ви колективи и отделни гра 
ждани. В Общинската кон
ференция на ССТН е раздви 
жена акция „За по-хубав 
Димитровград“ и е създаден 
координационен комитет 
които да я направлява. Мо
же да се каже, че в Дими- 
‘Ровград се оформя движе
ние в основата на 
решимостта вече 
позволи в областта 
доуст.рояването, хигиената и 
комуналното устройство в 
навечерието на 21 век да се 
работи както

намерения на
ствени решения, относно от 
делиите лични интереси да 
се издигат над дългосрочни
те общи интереси.

Какво всъщност 
в тези решения?

На ул. „Маршал Тито“ от 
давна е приета детайлна 
доустроиствена 
за изграждане на

обект край „вадата“, а той 
и ден днешен си стои. Гра
жданите на Димитровград 
всичко това знаят, виждат 
го и помнят, а сега вече не 
искат и да мълчат.

За решението да 
воли изграждане «а частна 
жилищна сграда на ул. „Мо 
ша Пияде“, пак не се зачи
та факта, че тук е направе
но градоустройствено реше 
ние, където централен обект 
е гимназията, и следовател
но всички останали строе
жи нужно трябва да се при 
спссобяват към него, негово 
то значение, функцията му, 
архитектурата му и под.

И със, и без детайлно гра 
доустройствено решение, и 
със и без експроприиране 
на определени парцели и на 
лаика трябва да е ясно, че 
в непосредствена близост на 
гимназията не може да се 
стреи кому каквото падне 
на ум, а само обекта, които 
са във функция на вече по
строения основен обект. Ар
гументацията на председате 
лите, че съществуващите гра 
доусдройсвени решения се 
считат за неотговараящп, от

този носно невалидни, защото е 
пропуснато да се вземе ре
шение за тяхната съгласу
ваност със Закона за плани 
райето и уреждането на лро 
странството са наистина чи
сто бюрократическо гледа
не на нещата. Като чели/на 
някого е добре дошло този 
„вакуум“ да се използва, за 
да се вземат решения, кои
то иначе не биха могли да 
се вземат. Такава логика на 
най-отговорните за градо
устройството на Димитров
град наистина очудва.

Затуй и не изненадва, че 
в писмото на председатели
те има много инсинуации и 
по адрес на в. „Братство' и 
по адрес на всички други, 
които дигнаха глас на про
тест срещу такава политика. 
Споменават се някакви де
структивни сили, бивши '•» 
сегашни, симпатични и не- 
симпатични и пр.

Вълненията, които по въ
проса на градоустрояването 
на Димитровград 
обществеността не можеше 
да оставят равнодушен и в. 
„Братство“. Той настояваше 
и ще настоява и занапред.

• 2-е спорно

се поз
ира

разработка 
жилищно- 

делови комплекс, наречен 
„чешал“. За реализацията 
на тозег комплекс бяха събо 
рени всички стари частни и 
обществени сгради. Остана 
само къщата на Радеви. Тя 
тряоваше между първите да 
оъде „под удар“, понеже о- 
Ще от самото начало прече
ше в реализацията 
плекса. И вместо 
ва да бъде срутена, беше 
правен някакъв

А що се отнася до нашата 
критика за грешките в ми 
налото, която председатели
те подкрепят, тя не е крити 
ка само зарад миналото, но 
зарад настоящето и бъдеще 
то. Критиката на грешките 
от миналото има смисъл а- 
ко допринася те да не се по
втарят. Но в Димитровград 
грешките от миналото, ст
рува ни се, не са били до
статъчен урок.

Напълно сме съгласни с 
Милев и Николов по вълро 
са за стрелите и бумеранги
те. Но това е общо прави
ло, което е валидно и за тех 
ните стрели и бумеранги. 
Времето ще покаже дали те 
са отправени на точен ад
рес и дали няма да им се 
върнат.

което е 
да не се

на гра-

преди столе
тия, да се случва епидемия 
поради нехигиена, 
градоустройствени планове 

и програми, с които дълго
срочно да се определя кьде, 
какво и как ще се строи. 
Да не се допуска по тези 
въпроси да се взимат реше
ния от днес до утре, да вла
дее волунтарнзъм и субек
тивизъм.

да няма •на ком- 
още тога-

на
не принци

пен компромис и 
новопостроена 
сграда от „чешела“ се вмък
на зад вече съществуващата 
жилищна 
начин

първата
жилищна

сграда. По такъв 
„чешела“ от самото 

начало направи отклонение 
в интерес на сградата на Ра 
деви и така е все до днес. 
Дори сега 
ва постройка, вместо да се 
вземат мерки за нейното съ 
баряне и окончателното о- 
фор.мяне на комплекса „че
шал“. Значи, къщата на Ра 
деви и ден днешен се оказ
ва като непремостама кре
пост, която диктува градо
устройственото решение на 
самия център на града. Дей 
ствително, казва се, че ре
шението е временно и че 
новопостроеният обект още 
утре би могъл да бъде сру
тен. Формално гледано, то
ва е така, но Димитровград- 
чани добре знаят, че много 
временни и „диви“ обекти 
си оставаха с години и се 
превръщаха в трайни. Един 
такъв обект е пак на Раде
ви. Още преди повече от пет 
надесет години съществува 
изпълнително решение за/съ 
баряне на „дивопостроения“

обвзехаЧудно е, че двамата „пър
ви граждани“ на Димитров
град — председателят на Об 
щинската ск\тпцина Васил 
Милев и на Изпълнителния 
съвет Велин Николов, 
ито с оглед на постовете си, 
би трябвало да 
начело на едно такова дви
жение, не виждат, или не 
искат да видят, че това са 
съществените цели на 
гобронните реагирания, кои
то предизвикаха така наже
жена атмосфера и както ка 
за Николов на последната 
сесия на Общинската скуп
щина, състояние на „ни вой 
ка, ни .мир“. Че решенията 
за строеж на ул. „Маршал 
Тито“ и „Моша Пияде“ ко
ито взе Изпълнителния съ
вет, са само повод за акци
ята един път завинаги да се 
прекрати с практиката 
се взимат решения, 
не са в съгласие с приетите 
дългосрочни

се ползволява но

ко-

се намерят СЛЕД НАСРОЧЕНАТА И НЕПРОВЕДЕ НА УЧРЕДИТЕЛНА СКУПЩИНА НА 
ЮДЕМ В БОСИЛЕГРАД

Демокрация без демократимно-

■ Скупщината бе насрочена за 9 т. м. 
но тъй като нямаше членове и привър

женици същата не се проведе

жен и забъркан филозофски проблем. С 
удоволствие ще го оставим на идейните 
активисти на ЮДЕМ.

На младото поколение „юдемовците“ 
обещаваха работа в „съвременни техно- 
ложки единици“, формирани според на
чалата на акционерство. Те се обявиха 
като противници- на напродуктивното и 
г.ротексицонистко трудоустрояване. Спо
ред тях имаме „пълно“ основание да вяр
ваме, че в Босилеград идат черни дни 
за протекцията.

Инициативният отбор от 25 души в 
Босилеград преди известно време опове
сти възвание за зачленяване и форми
ране на политическа партия „Югослав
ска демокрация“ (ЮДЕМ), като предложи 
и политическа програма. Безспорно е, че 
в тази програма имаше доста прогресив
ни идеи, свойствени на повечето съвре
менни политически партии. В това е ней
ното предимство. Но, тук някъде е и не
йната слабост, която слага под въпрос 
нейната самобитност.

да
които

На селяните и селото в програмата се 
обещаваха земеделски кооперации, в ко-

....... ще осъществяват сво-
икономическа и развойна

Прадоустрой-
кто селяните 
ята стопанска, 
политика и чрез които ще удовлетворят 
своята обществена надстройка“. Нашите 
селяни повече интересува данъка, печал-

СИНДИКАТЪТ В СЪРБИЯ НЕ Е ДОВОЛЕН 
ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА в основните начала на про-Именио,

грамата няма нищо, което така или инак 
застъпено в програмните докуменЗащо правителството 

забравя колективните 
договори?

да не е
на СК. Конкретните начала също та- 

които сс
бата и пазара.

Накрая. ЮДЕМ бе поканил всички хо
ра в Югославия и света, които са свър- 

обичат Босилеградски край да по- 
просперитет.

ти
ка съдържат определения, за

СК. От друга страна, ако се
на инициативниязастъпва

спрем върху състава 
отбор, в когото почти всички бяха чле
нове на СК тогапа неволно се натрапва 
въпроса: за какъв политически плурали
зъм сс касае?

Неприятно впечатление очертаваше де
кларативният и демагожки тон с който 
бе писана програмата. Въпреки, че бе 
„украсени" с много прогресивни мисли, 
които сс протягат от Евангелието до дне
шните най-модерни политически партии, 
от пея лъхаше известни повърхност, лип
са па коренно и систематично задълбо
чаване в съществуващите проблеми. Иии- 
циатипният отбор се определяше за фе
дерация, но не казва нищо за отрицател
ния полувековеи опит и сегашното отно
шение на политическите сили, които ела 
гат под пъирос бъдещето й.

зани и
мумогнат икономическия 

Топа наистина бе добра идея. Но, преди 
към това велико делода се пристъпи 

трябва да се каже защо Босилградска 
община през изтеклите седем десетилети- 

: изтощена до последни сили и дали 
има (без)отговорни за това. Такава по
литическа партия, която може да събере 
смелост и сили да даде отговор на тоя 
парлив въпрос — засега няма. А това би 
бил първият сериозен опит да се напра
ви нещо хубаво, да се свали ембаргът 
от миналото и да се направи първа крач-

На първата следваща 
сесия на Скупщината на 
СР Србия Синдикатът ще 
представи искане да бъ
дат извършени промени 
в Закона за данъците 
върху печалбата и обла 
ганията върху дохода па 
предприятията, който бе 
ше приет преди няколко 
дни, понеже в Закона 
съществуват много иело 
личности, засягащи инте 
реса на работниците и 
предприятията.

Това с същността па 
писмото, което Синди
катът в Сърбия е изпра 
тил до синдикалните съ
вети в покрайнините, ре 
пионите и общините. И а

синдикалните съвети се 
предлага да поведат раз 
говор с републикански
те скупщйнски делегати 
от своите среди за ефек 
титс на нелогичните пре 
дписания в споменатия 
Закон. Преди да бъде 
приет Законът Синди- 
катът ю изпратил амаид- 
ман )със забележка, че

я е

ка напред.
Едно е съвсем сигурно. Демокрацията 

п едно общество не може да се мери с 
числото 
числото на 
стаи последователи. Демокращията е про
цес, конто едвам сега започпа и вероятно 
ще минат десетилития докато я овладе
ем. Но, докато борбата за демокрация во
дят опия, които довчера се пълнеха на 
вечпа вярност към делото на една лич
ност и които благодарение па тези сърце
раздирателни клетви имат всичко какво
то им е необходимо 
цняти е под менторство на автокрацията.

на политическите ларпш, но с 
нейните смели, свободни и че-средният личен доход от 

840 динара, който е ут
върден със Закона пе с 
логичен.

Но, ако ЮДЕМ съдържаше приблизи
телно същите определения на СК види
ми са и коитроверсите, коитс} тази про
грама превзе от своя прешественик. В 
нея бе подчертано, че идейната основа 
на ЮДЕМ е марксизмът. Как марксиз
мът ще се примири със съвременните те
ории които го оповергават? Как Маргссо- 
вото учение за комуните като асоциации 
на свободните производители ще се при
мири със сегашния западен модел на об
ществено устройство. Това е доста сло-

Това реше-
несе се- 

зае-
<п)ис ще па 
риозеп удар на 
тите и на 
та, който се бори цена 
та на работната ръка да 
се утврждава с колектив 
и<ите договори

Сиидика-
тогапа демокра-

Иван Николов
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НИШ - ЕКСПРЕС“ ОСТАНАНай-трудно е 

в здравното дело
■ ■■

15
ро ,за посредничество, ск
лад. Тъй като се намалява 
броя/ //а заетите, е догово
рено излишъкът на работ
на ръка да се настани в но 
витс дейности. Об/дината е 
поела задължението да на
сочва

■ След доста недоумения и нагаждания кой п бъдеще ///е 
припозна шиниците на територията на Димитровградска 
община, е посишато зидополително споразумение с „Ниш 
-експрес“, така че гой и занацред остана основен превоз- 

в пътническия транспорт

■ Единствената загуба от 344 хиляди динара отчете Здраи- 
ният дом. Засега в най-добро материално положение е 
образованието, особено средното. Най-низки лични до
ходи пак имат заетите в Центъра за култура.

губа, обществените дейности 
и като цяло са отчели доход 
от 3 328 000 динара. От осо
бено значение с да се изтък
не, че осъщественият доход 
в стопанството в същия по

па първото рнод беше по-малък — 
3 140 000 динара.

ПИК

При сключването па до- пиите в общината, но глав
говора даете страни са се по тези, които са перен- 
ръководили от факта, чс таби/ши, което в днешните
„Н//ш-експрес“ с години въ- условия е съвсем разбира-
ршн превоз на пътници в смо. Но, доколкото община
общината и ие би било чсс та търси да се пусне още
тно ако сега, когато глав- някоя линия, тя поема ла
мите пътища са асфалтира- дължеписто да загубата, ко
ин, превозът да се даде па ято //а гази линия сс ос-
друг, в случая па Автотраи ъщсстви. Общинската скуп
спортното (предприятие от щипа също се е съгласила
Пирот. В проектосиоразумс да поеме загубата за май и
иието, което наскоро ще се юни месец. Доколко с из
намери п пред делегатите всстно за май не с осъщес
на скупщината, превозване тиена загуба. От друга стра
то па пътници ще се нро- па е постигнат договор ап*

тобусната станция в Дими- 
1‘ровград, освен основното 
си предназначение, да по
лучи и друго да стане па
зарен център, където ще бъ 

поместени спедиции, бю-

Общсствеинте дейности в 
Босилеградска община, в ко 
нто работят 323 души, са да 
дече в по-добро материал
но положение от тукашното 
стопанство. Докато стопан
ството в края 
трешесечие отчете загуба от 
5 милиона динара (в стопан
ството работят 610 работни
ка) от обществените дейнос 
ти със загуба стопанисва са 
-мо Здравният дом а тя въз
лиза на 344 хиляди динара. 
Като причина за загубата се 
привеждат известните труд
ности в здравното дело в 
републиката, сред които ви 
соките цени на лекарства
та и на останалите необхо
дими разходи. От друга стра 
на приходите не само са не 
достатъчни, но и ограниче-

димитровградските
предприятия да лолузавт то 
париите камиони на 
експрес", което от 
веднага с прието. Договоре 
но е също, а това вече се 

„Ниш-експрес"

„Ниш-
„ГИД"

реализира, 
да поеме превоза на заети
те от Пирот до Димитров
град, както и учениците. Ли 
/ / и я,та Дим итровград—Ниш, 
която досега е била в със 
тава па Ниш, минава в еди 
цицата в Димитровград, а 
в рамките на законите ще 
се направи опит да се от
крие и линия Димитровград 
—Пирот. За тези цели „Ниш 
-експрес" е поел задълже
ние да набави нови

Засега в най-добро мате- 
иоложение. е обрало 

средното.
риалио
панието, особено 
За (незавидното положение 
свидетелствуват 
доходи на заетите. Средният 
личен доход през този пе
риод в тези дейности възли
заше на 3083 динара (в сто
панството 1718 динара). Най- 
висок среден личен доход 
имат заетите в Средношкол 
ския център — 4(4)1 динара, 
а след тях са заетите в Здра 
виня дом — 3449 динара, Цеи 
търа за социална работа — 
3333 динара п в Основно учи 
лнще. Най-низки лични до
ходи имат заетите в Центъ
ра за култура — 1154 дина-

н личите

вежда съгласно разписани
ето за движение па рей
совете, което е в стъпило в 
сила от първи юни тази го 
дина. С това 
значително са намалени ли

—, или 
рейсове,разписание сравнително нови 

както и няколко малки от 
типа „Дубрава", за реали
зация на превоза по села-

ни.

Обществените
през първото тримесечие са 
имали 4 717 000 динара общ 
доход, а разходите са въз
лезли на 4 872 000 
Без оглед на отчетената за-

дейности та.
От записаното в проекто- 

споразумението е ясно, че 
и двете страни са напра
вили определени отстъпки, 
което е било и единстве
но условие да се постигне 
договор. Ясно е също, че в

ра.динара.
В. Б.

днешните условия е пости 
гнат максимален договор. 
Що се отнася до задълже
нието на общината да на
ваксва загубата, предполага 
се, че дейността на пазар
ния център ще дава доста
тъчна печалба за покрива 
не на загубата-

В ДИМИТРОВГРАД Е ОТКРИТ

ПЪРВИЯТ ЧАСТЕН 

ЖЕЛЕЗАРСКИ МАГАЗИН В автобусната станция ще бъде открит пазарен център
А. Т.

Пълната свобода на част- Покрай това тук ще се про
дават и всички видове ото 
плителни тела, радиатори и 
материал за парно отопле
ние, пирони, болтове и дру
ги железарски стоки, олуци, 
бои и лакове.

ната инициатива за откри
ване на магазини дава /резул 
тати и в Димитровград. Оба 
че всички частни магазини, 
открити досега, са с храни
телни продукти и пиялък, ка 
кто и кафенета. Първото „от 
клонение" в тази насока на
правиха тези дни Йордан Пе 
тров и Стоян Цеков, които 
на улица 
срещу митницата, 
първата частна

ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНАТА „ИЗГРАДНЯ“ ОТ БОСИЛЕГРАД Е ЗАРА 
БОТИЛА 2,738 МИЛИОНА ДИНАРА, НО НЕ Е .ПОЛОЖИТЕЛНА“

Борчлиите са виновни 

за загубата
Всички видове печки се да 

ват на кредит от шест ме
сеца с минимална лихва.

„Маршал Тито“, 
откриха 

железария. 
В новотокрития магазин „АЛ 
ФА-ПЛАМ“ ще могат да се 
купят предимно всички ви-

Откриването на първата ча 
стна железария в Димитров 
град би трябвало да допри
несе да престанат ежеднев
ните пътувалия на димипров 
градчани до Пирот за най- 
обикновени железарски дре
болии.

Ш „Гад“ от Белград и други предприятия борчуват на Из
градил“ 1,5 милиона динара и това е основната причина 
че босилеградското строително предприятие е завърши
ло тримесечието със загуба от 372000 динара

на души 
кото предвиждат законните 
нормативи, 
е укрепнало в кадрово от
ношение. В „Изградня“ по
настоящем работят 4 строи
телни инженери и 5 техни
ка. Около 70 работника ра
ботят на строителни обек
ти в Белград (предприяти
ето има работа само в сто 
лицата). Ръководството се 
опитва да намери нова ра
бота не само в Белград, но 
и в други места, разбира 
се, вън от общината, защо- 
то в Босилеград понастоя
щем не се строи нито един 
обект.

толкова, кол-

Предприятието
дове печки производство на 
„Алфа от Враня“ от Враня 
— на твърдо гориво, електри 
чески и комбинирани с гас.

При условията ца общо
то безпаричие строителното 
предприятие „Изградня", от 
Босилеград както и много 
други 'предприятия, не усп
ява да инкасира цялата си 
заработка. През 
тримесечие на тази година 
босилеградските 
не са инкасирали 1,5 мили
она динара, а тази сума е 
262 000 динара е оло-голяма 
от събраната заработка в 
споменатия период. Това е 
основната причина, че пред 
приятието е отчело загуба 
от 372000

По-малко са 
-висока е производителнос
тта на труда, по-пълно се 
ползуват възможностите на 
предприятието. Засега оба
че на успяваме да намерим 
отговор на въпроса как да 
съберем цялата си заработ
ка. Само стротиелното пред 
приятие „Рад“ от Белград 
ни борчува над 1 милион 
динара — обяснява Митко 
Рангелов, директор 
градня“.

отсъствията, по

А. Т.

първото

строители

на „Из-

С поред тримесечния фи
нансов баланс 125-те рабо- 

в босилеградското 
строително предприятие са 
осъществили 1,238 милиона 
динара общ доход и са 
харчили общо 1,535 милио
на динара. Средният личен 

терен- доход възлиза на 1667 ди
нара. Ръководителите* 
„Изградня" твърдят, 
дприятието им

динара. М. Я.тещи
— За разлика от предиш

ните години сега още в на
чалото на годината имахме 
работа и възможност за до
бра печалба. Личните дохо
ди, които заедно с 
ските добавки възлизат на 
около 3000 динара взимаме 
редовно и това 
ботниците. Затова 
то положение в предприя- 

е по-добро в сравне
ние с предишните години.

по

па
че пре 

навреме се 
е реорганизирало съгласно 
изискванията на пазарната 
икономика. Администрации- 
та е намалена на

насърчи ра- 
сегашно

тието

десети-
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„СРЕЩИ нл СЕЛАТА“

Горнотобатчани четвърти 

в региона

ОТ ТАЗГОДИШНАТА МАНИФЕСТАЦИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАОПУСТОШЕНИ ши сш
в общинската скупщина 

в Босилеград ни уевдоми- 
ха, че вече е формирана 
специална комисия, 
ще посети посочените села, 
ще обиколи всички засегна 
ти райони и след това да 
направи официална ррецен- 
ка, за всяко село отделно, 
като при това и предложи 
съответни мерки за смечка 
ване на щетите на онези Се 
лскостопански производите
ли които са претърпели най 
-много щети.

Градът, който бе на го
лемина като орехи и бурята 
големи щети направиха и в 
областта на инфраструкту
рата в тези села. Разбира 
се също най-много в Горно 
Тлъмино, където много ма
хленски пътища се йегодни 
за движение и без съответ
на механизация селяните не

Неотдавна 
на Босилеградска 
захвана лошо време. Град, 
проследван с буря, някъде 
повече някъде по-малко оп
устоши селата от Ресен до 
Караманица. Най-много, ка 
кто ни уведоми ВАСИЛ АН 
ТАНАСОВ, инспектор по се 
леко стопанство при Общи 
нската скупщина в Босиле
град, е страдало село Гор
но Тлъмино, където овощ
ните дръвчета са унищоже
ни 100 на сто, житата с 40, 
а градинарските растения 

с 50 на сто.
Останалите села: Карама 

нци, Долно Тлъмино, Бис
тър, и част от Рикачево, Ри 
барци и Ресен, които също 
така захвана лошото време, 
загубите са по-малки, но не 
незначителни. В тях жита
та са унищожени с 30 на 
сто, а добивите от гради
нарските растения ще бъ
дат по-малки с 40 на сто. 
И в тези села 
претъпяха овощните расте
ния, според все още неофи
циална преценка около 80 
на сто. И добивите от лива 
дате вследствие на лошото 
време ще бъдат по-малки с 
40 на сто.

южната част 
община

която
Т радиционната 

на манифестация 
на селата“, вече 17 годи
ни успешно се провежда и 
дава огромен принос в ра-, 
звитието и всеобщото въз
раждане на селата 
Сърбия. Тази манифестация, 
намери силна подкрепа и в 
Босилеградска община. „Сре 
щите на селата“ сближават 
хората, укрепват 1-ФУгаро- 
твото им, дават пршюс в 
обмена на различните ви-

Но и покрай ■ 
съществено не 
сегашното - си 
Г орнолгобатчани 
пешио се представиха и на 
общинския и 
ния преглед, 
високото четвърто място в 
региона.

Тук трябва да подчерта
ем, че горнолюбатчани се 
показаха и като твърде до-

култур-
Срещи това, акцията 

измени до- 
съдържание. 
твърде ус-

да се срещнат пак, което 
е и същността на тази ма
нифестация с републикан
ски характер.

В информацията, а и в 
на Захари 

Сотиров, “Спаско Спасков, 
Ляте Златков и други бе 
подчертано, че манифеста
цията оправдава съществу
ването си, и че занапред 
още повече трябва да се ан

на регионал- 
където заеха

разискваниятав СР

■

дове селски активности, ра 
звиват състезателния дух и 
пр. С други думи, „Срещи
те на селата", пряко влия
ят върху подобряването на 
селския бит на хората. Това 
между другото бе изтъкна
та на проведеното през ми
налата седмица' заседание 
на Председателството на Об 
щинската конференция на 
ССТН в Босилеград, на коя 
то между другото предмет 
на разискване бе и инфор
мацията за проведените таз 
годишни активности във вр

ши
о з1

N са в състояние сами да ги 
оспособят. В местната об
щност казват, че в случая 
по-бързо трябва да интер- 
венира фондът за жилищна 
и комунална дейност с ме
ханизацията, а Общинската 
скупщина с нужни 
стВа.

^14

[Л най-много

1г

И?ай. сред-тт м. я.„Срещите“ са немислими без танцовите съставиъзка с тазгодишната мани
фестация „Срещи на села
та", което с оглед на огра-

гажират отделни субекти, 
мест-

бри домакини и любезни го 
сти. Те, в рамките па съ
стезанията, домакински при 
еха гостите от Долно Требе 
шинье, посрещнаха ги с тра 
диционния обичай, с хляб и 
сол, другаруваха с тях, из
мерваха силите си в раз
лични спортни дисциплини, 
заедно играха, пяха и на
края сърдечно се раздели
ха, с взаимно поръчение —

преди всичко тези в 
ните общности, манифеста
цията да бъде по-целенасо- 
чена. Когато път става ду
ма за материални средства, 
същите както подчерта пред 
седателя- на ОС в Босиле
град, Спаско Спасков няма 
да бъдат под въпрос.

ЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТИ
ннчени материални средст
ва, тази година се проведе 
с изменена физиономия — 
в акцията, а и занапред ще 
бъде така, участвува само 
едно село. Тази година Гор 
на Любата
младежи от Долна Любата.
оасгаоаоаооаоопапаааоааооосюосшасас1оас!с>ааааавоосшпаасшаоаоаосшааооопоаооаптл.гпоаосшоас1опааас1аоапп|

Пролетниците 

са слабиподсилнена с
М. Я.

Л Какво е състоянието на посевите и кой тази година ще 
обсъди общинския щаб за следене работите в селското 
стопанство.поддържане на недоходните магазини, съ

щите ще бъдат закрити. Изтъкна се, че 
„изворите“ от които досега са преливани 
средства (разни данъци и др.) пресъ
хнали. Този амандман не мина. След то
ва „Търгокоп" наново се обърна към 
Изпълнителния съвет, този въпрос по-за- 
дълбочено да се разгледа. Същият първо 
беше отхвърлен, а сетне все пак е надде
ляло мнението, че и селото е „общинска 
грижа“, и че трябва да му се посвети дъ
лжимото внимание.

нието на посевите, може да 
се каже че е задоволяващо, 
въпреки факта, че в по-висо 
ките краища има и щети на 
посевите от студеното вре
ме. Това особено се отнася 
до фасула в района на Ви
сок и частично царевицата. 
Състоянието 
също е задоволяващо, макар 
че лошото време е преди
звикало определено закъсне 
ние във формиране на стъ
блото, което може да се от 
рази на добивите.

Инак, организатор на жъ 
твата тази година още «е е 
познат, макар че най-вероят 
но е и тази година да бъ
де „Кооперант“. На заседа
нието не се даде конкретно 
решение понеже все още не 
са известни условията, при 
които тя ще се провежда.

Що се отнася до първия 
въцрос констатирано е, че 
заплануваните площи с мал
ки отклонения са засети.

Това значи, че на частния 
сектор са засети съвкуп
но 1705 хектара и то 1200 с 
царевица, 55 със слънчоглед, 
150 с ечмик и 300 ха с овес. 
На обществения сектор си 
засети 312,2 ха от които 140 
със овес, 55,7 с ечмик, 53 със 
слънчоглед, 56,5 със силаж
на царевица, с люцерна 2 и 
смес от треви 5 хектара.

Както изтъкнаха предста
вителите на земеделската ко 
операции „Кооперант“, семе 
на и изкуствена тор е има
ло достатъчно, обаче не са 
използувани в достатъчни и 
запланувани количества.

к\ОМ€*НкТШШ

Незавидно
положение

на пшеницата
С години и години изобщо у нас, на 

селото и селското стопанство не е посве
щавано нужното внимание. В Димитров
градска община, като стопански изостана
ла, този проблем е много болезнен. Селата 
се’ изпразниха, а за сметка на това се 
напълни градът и крайградските селища. 
Ио затова пък не можем току-така да диг 

ръце от тях. Напротив, трябва да дей
ствуваме да се създават условия за връ
щане на село, преди всичко на ония, ко- 

имат добри имоти, като им се помага 
да развиват .икономически оправдано про
изводство. Тръбва да се обмисля за от
криване на нови места в тази област, 
които да погълнат еву1 дуалните технолож 
;си излишеци в промишленото производ
ство и т. н. При това трябви да се обмис- 

по-големите системи

нем

ито
Основната причина за то

ва са високите цени, особе
но когато става дума за то 
рта. Що се отнася до състоя

Жалка е днес картината на нашето се
ло. Няма нужда да повтаряме, че на село 
са останали само остарели и безпомощни 
хора, които почти сме забравили.

И последно място, където хората на се- 
се срещнат бяха магазините

А. Т.

БАРЙЕло могат да 
на „Търгокоп“. Истина, не са заредени 
кой знае с какви стоки (пък и оборота е 
малък!) но правейки си покупки — виж
даха се, договаряха се как да си помогнат 
в тежката работа. От 9 май насам — над 
тях е надвиснал Демоклиевия меч на не- 
извстността. Именно зарад недоходност —

Пц и за свързване с 
в агропроизводството зарад повишение на Ковчег на заемпроизводството и пласмента му.

В тези рамки трябва да ^се намери 
снабдяването на селото, обез-

Преди известно време в село Барйе починал 
един старец и хората се озовали в нова неволя 
— нямало ковчег да го погребат. Наложило се 
,на заем“ да иземат ковчег от съседи. Не споме
наваме тази невесела история случайно. Налага 
се значи, да „обезпечава“ някой и с такива по
треби.

Засега това прави „Търгокоп“, който държи 
и „резрви“ с сглед на възрастовата структура на 
нашите села.

Лесно е да се каже, че с „подвижен магазин" 
ще се обслужва населението в общината . Това 
може да1 става в по-достъпните села, но какво 
ще се прави зиме с Барйе, Скървеница, Било, 
Драювита и др., когато пътищата дотам станат 
непроходими?

място и за 
печаването на превоз, мдицииски и др-
услуги.

А какво е действителното положение?
С „Ниш-експрес“ някак се поуреди съ

общенията да функционират, разбира се, 
пак при съдействието на общината. Ще 
трябва и с „Търгокоп“ да се намери общ 
език. Сигурно е, че „Нишава" и „Търго- 
хоп“ и „Кооперант" трябва много повече 
да прпваят око може положението на село 
то да започне да се мени на добре.

Работническия съвет на „Търгокоп“ е 
взел решение да се закрият магазините в 
Било, Верзар, Бански дол, Петачинци, Го
рна Невля, Скървеница, Каменица, Брай- 
ковци, Горни Криводол, Долни Криводол, 
Вълковия, Мъзгош, Момици, Бребевница, 
Ра дейна и Петър лаш. Разбира се, това е 
продиктувано от пазарната икономика.

„Търгокооп“ на последната сесия на 
Общинската скупщина във вид 
дман изесе, че ако на „Инекс" не се раз
реши дбГ отвори фри-шопове на граница
та, от които да се субсидират средства за

на аман-

М. А.
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ЛИЩЕ СЪС САМОЛЕТ ОТ НИШ 

ДО ТИТОГРАД И НАЗАДОткрива се 

обща? гимназия
'■"ЧфьтьГ

Не е прието предложението в Босилеград освен ги
мназия да съществува и средно машинно училище. Сред 
родителите съществува недоволствие и Средношколският 
център от Републиканския комитет за образование търси да 
му позволи на есента да открие и една палалелка маши
нна специалност

, ,Ч.ч.
Успешно приключи тазго

дишната акция ,-Пазителите 
на синьото небе — другари 
па нелко дете“. Оргппишто 
ри на дружбата между пи
лотите и учениците и тази 
година бяха: единицата но 
носинопъздушиито сили па 
ЮНА на генерил-подиолков 
пик Марко Кулич и редни 
цип те на детското списание 
„Другарче“ и ла ридиопре 
диването ни Ридио Ниш зи 
българската народност и 
Югославия. П повече месеч
ната акция участвуваха уче 
пицитс от училищата и Г»о- 
силеградска, Димитровград
ска, Сурдулишки и Пабуш- 
нишки обвита, където обу
чението е на български 
език.

сплсград кадрово и техни
чески е оспособспо, по под 
въпрос е дали достатъчо чн 
сло, конто сега завършиха 
осмн клас ще могат да из
държат коласификш и юппп 
изпити за Записвано в ги
мназията. Инак, според до
сегашния план нц средно- | 
школскня център тук тря
бваше да има три паралел
ки гимназия и една пара
лелка машинно училище.

Според приетия документ 
на среднитеза мрежата 

училища в СР Сърбия, ко
ито неотдавна прие и Скуп
щината /на тази {републи- 
ка, от идващата учебна го 
дина в Босилеград ще съ
ществува гимназия ,с обща 
насока. Не обаче все още е 
разяснена дилемата защо в 
този документ, според ко
сото образователната систе
ма става единствена в ця
лата република, не е поз
волено тук да има и една 
паралелка машинна специ
алност.

ЗА СПОМЕН: Край самолета в Титоград

•щи на учениците и пило
тите във всички училища 
което даваше подтик на ак
цията и помощ на същата.

визирани литературните и 
секциите по изобразително
то изкуство в училищата. 
До определената дата в май 
на адреса на „Другарче“ 

пристигнаха 250 стихотворе
ния и съчинения и 70 ри
сунки. Журито от тях из
бра най-добрите литератур 
ми съчинения — 22 и рисун 
ки — 10 и авторите им на
вади с ПЪТУВАНЕ С ВОЕ
НЕН САМОЛЕТ ОТ Ниш 
до Титоград и назад. Дока 
то акцията беше в ход ор
ганизаторите устроиха сре-

Да добавим, че конкури
раното за записване в сред 
ните училища ще стане на 
19 и 20, а класификацио
нните изпити на 21 и 22. т.
м. Резултатите ще бъдат из , 0 П пторото „олуго-
вестни най-късно до 25. Учи дне организаторите на жи
лищата, които не попълнят ■ }[та ..пазителите на синьото 
всички места на 28 т. м. ^ небо — другари на всяко 
ще оповестят свободните ме ? дете“ обнародваха конкурс
ста а учениците щс издър- 1 за У430™670 на учениците 

.. г п акцията със стихотворе-
жат изпити на 2) и 30 ю 5 ния, статии и русински във 

| връзка с живота на ар- 
| мейците от военновъздуш- 

В. Б. [ ните сили. Така бяха акти-

МАСОВА АКТИВНОСТ ПО 
УЧИЛИЩАТАГанче Василев, директор 

в Средношколския център 
в Босилеград казва, че вс
ред родителите съществува 
недоволствие защо освен ги 
мназията не съществува и 
една паралелка средно ма
шинно Училище, 
вид специалност не само, 
че средното училище в Бо

Срещите между въздухо- 
плавателите и учениците в 
Зеонци, Димитровград, Бис
тър, Горна Лисина, Долна 
Любата бяха същински на
родни празници, ярки мани 
фестации на браството и 
патриотизма и на желание 
то да се живее свободно и 
в мир и дружба.

За този ни.

Щ1

„ПРОВОКАТОР“ — Какво бре? Пощуряхте ли? 
наистина щуротия, презрително ни

Мадин. Той първо се поспира на 
вратата, както ооиквено правят о- 
фициалните лица, оглежда перона, 
предпазливо слиза :и с характерната 
си походка, но по-бързо от обикнове 
но и, като че ли малко гузно, се 
запътва към чакалнята.

При всяко негово завръщане и 
млади, и стари, жадно го разпитва
хме за живота в София. А той ви
наги отговаряше все едно и също, 
независимо от това, кое е годишно
то време:

— В София има-няма хляб, ама 
любеници е-ей такива! — и с вдиг
нати ръце обхващаше едно простран
ство с размерите на столитрово бу
ре. Понякога аг припомняше и ня
кои свои приключения. Но най-често 
едно и също:

чумосваха с ръка и с омекнал глас 
ни „благославяха“.

— Господ да ви убие!
Тоша Мадин е първия човек, 

който на практика осъществи мач
тата и на Ботев, и на Левски — 
обединнението на двата народа: за 
него фактически не съществуваше 
граница измежду България' и Юго
славия. Измежду Цариброд и Со
фия той сновеше свободно и без 
никакви служебни формалности, как
то ние измежду Цариброд и Пирот. 
За него не съществуваше въпроса 
нито за паспорт, нито за билет, ни- 
то за полицейски и гранични влас
ти. Мушваше се под някой 
или в будката на товарен 
изчезваше от града. С дни, със сед
мици. И зведнъж, безшумно, 
беше и изчезнал, се появяваше. Из
лизаше от будката на някой товарен 
вагон, или омаслен 
пълзяваше изпод някой пътнически, 
блажено усмихнат 
невинност закрачваше 
първият човек, който срещнеше, бил 
гражданин, служащ, полицай, той се 
спираше пред него, радостно потри
ваше длани и навирваше показалеца 
си пред очите му. 
на властта, и сръбски, и български, 
бяха се примирили с тия негови „под 
визи“, убедили се, че не могат да 
излязът наглава с него, пък сигур
но и в тяхната невинност, попоглеж- 
даха го усмихнати, смигваха си един 
на друг, някои весело и приятелски 
се здрависваха с него, други уж сър
дито му подвикваха и го подгонва
ха и — толкоз.

Но Тоша обичаше 
„господски“. Случваше

— РАЗКАЗ —

‘=55;
(Продължение от миналия брой) пред някоя порта, и разиграваше 

същото „представление“. Мнозина от 
жените се просълзяваха, а не един 
от старците, особено от онези, които 
години бяха прележали; по бойните 
окопи,
чест и благоговейно целуваха обра
за на нашия цар.

„Телефонните разговори“ на То
ша обаче не винаги свършваха така 
„чинопочитаемо“. Понякога той, кой 
знае защо, внезапно се разгневяваше 
на нашия цар и започваше да го 
хока, да му се заканва, да го па-

На нас ни беш^ ясно, че Тоша 
е луд, че този „номер“ с „телефон
ния разговор“ е също лудешки, но 
въпреки това, той събуждаше наше
то народносно чувство, разпалваше 
фантазията ни и ние дълго, и въз
будено говорехме на тази тема, като 
уверявахме един другиго, че бъл
гарската войска е по-силна от сръб
ската, че българския цар е по-голям 
от сърбския, играехме на война; 
всеки трудно се съгласяваше да бъ
де „сърбин“ и в „сраженията“ ви
наги побеждавахме ние, българите. 
Както обикновено вечер) когато се 
приберехме от игрите, разправяхме 
на майките си своите приключения, 
разправяхме им и за Тоша. Колко 
сме си вярвали самите ние, не мога 
да кажа, но за невярване е нещо 
друго: че мнозина от старите, и же
ните, и мъжете, се подаваха на не
говите „слухове“. Кой знае как, но 
често от ухо на ухо, от махала на 
махала, И започваше тайнствено да 
се шири и пренася мълвата, че за 
Великден, (според това, кой ден е 
определил Тоша), ццярш сме) да бъ
дем свободни. България вдигнала го
ляма, страшна войска. Не знам си 
колко топове и) колко килни били; 
от София като почнат да гърмят, ще 
направят Белград прах и пепел. Яс
но че тук съкровеното желание 
е вземало връх над реалността. Но 
и в тези случай по-трезвите тъжно 
се усмихваха и отрицателно клатеха 
глави: „Гладна кокошка просо съну
ва“.

заставаха мирно, отдаваха

вагон 
вагон и

плашва, дори и да го псува на май
ка „швабска“ и „предателска“. „Как- 
воо? — ревваше той, внезапно, см-

както
С някой си приятел Пешо се 

договорили един ден заедно да про
сят. Тоша се направил на сляп. а 
Пешо на глухоням. Седнали на „Ша
рен мост“,
„Лъвовия“ и

ръщил вежди, с олигавени устни. — 
Как нема да дойде? Страх те, а? 
Как да чакаме? Не може вече да 
чакаме! Заповедам ти в срок от 
четиридесет и осем часа да дигнеш 
нашата славна войска и да освобо
диш Цариброд, иначе аз, губерна
торът на град Цариброд, ще моби
лизирам моята войска, още утре ще 
бъда в София и ще те набутам в ми
ша дупка. Разбра ли? Предател! 
Швабски носорог! Ти и баща ти 
продадохте България! Свинска опа
шка! Ще те обеся на Света Неделя! 
Мамката ти, келешка“! И като че 
наистина 
„тръсваше 
ше се, вместо сабя вдигаше ръка 
и се провикваше войнствено: 
оръжие! Война!“ И ни 
ваше:

и очаден из-

и с чувство на както тогава се наричал 
където най-много се 

трупали просяци. И ето ти, 
някакъв солиден господин, с бастун 
п бомбе и —
Спира се пред 
монето

по перона:
минава

с милостиво сърце, 
тях, изважда порт- 

си и цяла петолевка слага 
в протегнатата длан на Пешо. Пе- 

от радост забравил ролята си 
и, още не отминал благодетеля той 
извикал

Всички органи

шо

тържествуващо: 
Тоше, Тоше, пет лева!разгневен и побеснял, той 

“ „слушалката“, изпъчва- Тоша се зарадвал 
него и ококорил очи:

— Дай да видя!

не по-малко от
„На

изкоманду- 
„Свирете сбор! Аз отивам да 

бия барабана!“ И гневно, с бързи 
стъпки се запътваше към Пааи- 
лиончето. А ние свивахме дланите 
си на тръби, долепвахме ги до уст
ните си и надувахме грлата си:

— Война! На оръжие!
Майките, бабите и старците, обър 

и разтревожени, промушваха 
И като се убедеха,

да пътува и
се неведнъж, Добре, ама благодателят _ ~_ 

когато очаквахме преминаването на ’гова ЧУЛ и видял, повърнал се граб- 
„Ориент-експреса“ или „Конвенцио- нал петолевката си и развъртял ба- 
иала , както популярно го наричах- стуна- Докато двамата да се усетят 
ме, току на някой прозорец на ва- ^ побегнат, той добре нашарил гър- 
гон-ресторанта \или на някое купе, бовете им. 
да щръкне ухиленото лице на То- 
ша Мадин и той важно-важно ни 
помахне с ръка. Или на гарата 
гато спре влака, да се отвори * 
тата на някой от вагоните

всичко

Тоша не „агитираше“ само нас, 
децата, но и майките, бабите и дя
довците ни. Бащите ни, като по-трез- 
ви, само с усмивка махаха с ръка 
нщ тези приказки. Той се шмугва- 
ше в дворовете или приклякваше 
до жените, събрали се привечер

Ама Пешо Повече го би — 
бързваше Тоша 
разлика от 
когато

из-кани да ни осведоми за 
случая с майор Тасич, 

подчертаваше,
„много, страшно, страшно много“ го 

Тоша били.

ко-че това е 
глави през прозорците или изтич- 
ваха на портите:

вра- 
и да сле- винаги че

зе един-единствен пътник __
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В САМОЛЕТА мовско
град. На юг от него 
кееше пространното Скадар 
ско езеро. Спускането на ле 
тияцето бе поздравено с бур 
пи аплодисменти от учени 
ците

поле около Тито- 
се си-

Много благодарствени и по 
хвалии грамоти и други при 
знания. Портрети на коман
дирите и на загиналите във 
войната пилоти.

Във, военния клуб бе ор 
ганизирано тържество, къде 
то учениците от крайгранич 
ните предели другаруваха с 
по-малките си другарчета 

градинка „Лю- 
бица Попович“ от Титоград. 
Децата от градинката се пре 
дсггавиха пред своите гости 

извънредно

На 5 юни в 10 часа, точно 
по плана, всички награде
ни ученици с няколко пре 
подаватели и с организато 
рите на акцията бяха на вое 
нното летище в Ниш. Мно 
зина

смелчаци.
от малките пътници 

за първи път бяха в Ниш, 
плюс това на летището, от 
където след няколко мину
ти тръгват със самолет на 
военновъздушните сили. Ко 
лко вълнение, а помалко и 
страх изпитваха децата до 
като стоманената машина 

полетя;, от пистата и наби
раше височина към югоза
пад. . . На купчинки децата 
се насъбрали край прозор
ците на самолета и гледат 
пространството под тях, къ
дето предметите нивите, о- 
бектите, реките и пътища 
та ставаха някак все по-

НА ЛЕТИЩЕТО В ТИ
ТОГРАД от детската

Този ден на титоградско 
то военно летище бе рабо
тен ден. Пилотите, машини 
те и авиомеханиците •— вси 
чко беше в трескава рабо 
та. Самолетите

подготвенас
програма: рецитали, стихо- 9 
творения, детски песнички, 
маршове и игри. А учени 4 
ците — гости им прочетоха 
няколко трудове от наград- 
ния конкурс на български и 
сърбохърватски език.

На края на учениците бя 
ха дадени подаръци в кни 
ги, грамофонни плочи и 
значки от организаторите 
на тазгодишната )успешно 

приключила акция. От стра 
на на командуването на те 
зи части от военновъздушни

се вдигаха 
и с голяма скорост изчезва 
ха в пространствата над ка 
мениста Черна гора. След 
това пристигаха от някоя 
друга страна. Политаха дру 
ги. И така през цялото вре 
ме: учение и работа. Бое
вата готовност на поделе
нията на командира Славко 
Дулович е на Най-голямо 
равнище.

Гостите от Ниш бяха по
срещнати сърдечно от колек 
тива на летището, а за жи 
вота на войниците и пило 
тите от тази военно-възду
шна част на ЮНА им го
вориха подполковникът Ми 
лекич и капитан Марич. Те 
ги заведоха и във стаята- 
музей на тази войскова част. 
Тук нагледно е) представена 
историята на тази войскова 
част. Формирана е в Нови 
Сад през 1944 година. Учас 
твувала е в пробиването на 
Сремски фронт, където е 
направила над 200 боеви по 
лета и е дала свидни} жер 
тви за освобождението на 
страната. В музея подреде 
ни снимки на пилоти и ко-

ЖГ
С програма се представиха най-малките титоградчани

малки и по-далечни от тях. 
Не на карта, но от въздуха 
те гледаха пределите на го 
ристия Копаоник, Пещерско 
то плато, черногорските пла 
нини Бйелашница /и Комо- 
—, градовете Нови Пазар, 
Сйеница, Иванград, реките 
Морава, Ибар, Лим, Мора- 
ча и безброй села, рекич-

те сили с книгата моногра 
фия за този вид на ЮНА 
бяха наградени училищата 
в Димитровград, Смиловци, 
Босилеград, Бистър, Звонци, 
както и преподавателят по 
изборазително изкуство в 

основно

БИ

ки, хълмове и върхове в 
далечината, прошарани със 
сняг.

димитровградското 
училище „Моша Пияде“ — 
Никола Денков.

Организацията на заклю
чителните тържества беше 
извънредна и всичко_ завър 
ши за един ден, който ще 
се помни дълго от органи 
заторите и участниците на 

„Пазителите на си- 
:бе —

Една незабравима панора 
ма, удивителна картина с 
разнообразни и прекрасни 
предели. На места самолетът 
се срещаше с облаци, ня
кои над него, други под 
кего, които вятърът от Ад- 
риатика караше на изток. 
След по-малко от един час 
самолетът почна да се спу
ска над пространното Це-

акцията 
ньото не 
всяко дете“.

другари на

Текст: Ст. Станков 
Снимки: Т. Петров Връчване на подаръцитемандири от войната до днес.

произвел за „игумен“, а Тоша за му. А бяло брашно се купуваше от 
прост калугер. Тоша просеше, а дя- бакалниците на „кюлавка , т. е. на 
до месеше и готвеше. Така изкара- килограм. И то в изключителни слу
ха няколко месеца. Ала за неща- чай: за големите празници, за ко- 

един ден на дядо Цвятко се лачи и сладки или когато на „домо-
владиката“ се приядеше зелник, тик- 

„налагана“ баница. И
стие,
прияла „налагана“ баница. А то се 

за такава баница, от на-която веник или
си3 облизваше пръстите, освен други- вярно поради тази причина, а може

Тоша просто да е забравил за спете „продукти“, преди всичко е нуж-
бяло брашно, нула, качество. А циалната поръчка, но така или ина

че, той се върнал вечерта без бяло 
брашно. Трябва меракът на дядо 
Цвятко да е бил много голям, неуто
лим, та той се разфучал, започнал 

домакинска да хока и ругае Тоша, дори и за- 
махнал с здравата си ръка. А на 
Тоша пък му преляла мъката ли,

по
през онова време купешки хляб яде- 
ха само чиновниците и офицерите.

и от заможните,Всяка домакиня, 
си месеше хляб. Това нещо се има
ше и като въпрос на

достойнство. Иначе тръгва
ло „еди-коя
хляб да си умората ли, или от тъмнината на 

домакинства мозъка му се| е пробила път све- 
се хранеха с черен хляб. Черен, че- тлинка към разума му, неяцо като 
рей, ама като се замеси от изкусни чувство и съзнание за лично досто- 
ръце, па се опече от свестен фурнад- инство, може бц и за неблагодар- 
жия/като бухне, като се напука по ност, кипнала му кръвта, сграбчил 
краишника като навита баница — дядо Цвятко за здравата ръка и 
да отцепиш един комат* докато от започнал да го върти около себе 
него още се вдига пара, па да го си и с юмрук да го „овърта“ където 
поръсиш със сол и-, червен пипер, стигне. Така се сложил край на те- 
или с чубрица — наяма насищане; хния съюз за „прослава на божието 
а ако га разцепиш, па вътре му име“ и за сохранение на душиците 
ръснеш малко олио или мазнеш им. И двамата зарязаха манастирче- 
масчица и пак го поръсиш със сол то. За препитание старецът пак се 
и червен пипер или чубрица; но облегна на своето магаренце, а Тоша 
връх на сладостта е, ако в гърнето на своите „номера“. Дядо Цвятко 

А един ден той направо смая це- да“, но омазненото расо оставиха и има едиа буца бито и пребито, твър- все се оплакваше: „Не съм вече 
лия град. Хората се изсипаха на той с козиияпата торба през рамо, д0 като камък и солено като отрова човек. Оня, шашавия, ^ °^ра здр - 
тротоарите Що да видиш: Тоша, об- продължи да обикаля махалите и сирене, и майка ти или баба ти вето . А пък когато подпитвахме 
ГеГв нещо черно, дълго до пети- близките села. После се разбра, че 0ТЧупи едно „коматче“ или резне Тоша за случая той не без само- 
лечен в н д у ^ поско_ ™ СДрУжили с дядо Цвятко - един една тъпичка филиика, която да хвалство разправяше: - Ама го

самотен лесретиик от нашата маха- мунеш между вдигащи пара двете въртех, ама го въртех! Върти-удри, 
лакета лява половинки, да \ги притиснеш една върти-удри! На ти бело брашно, на 

— „ордена“ му от войната, към друга, да преглъщаш няколко ти баница,^ на ти бело брашно, на 
той казваше. Той живееше в секу11ДИ, докато сиренцето омекне ти баница! ... 

ба, а в лявата ръка котле пълно една изоставена, като масло, па да почнеш да лапаш р горкия. През една зим-
'«2? ^рГсреп^те^ГчГр: Г = и„Г ^ „а залъци, които ти издуват бузите, впи^

яретата мърморГГтоГоГ'по- — "сПТо- » дГГм^и Г“ Р°н“ о София и на с^р.шта Д»-
Жиппт и В България), Препитаваше се с по гс, дсю се те пътници го намерили вкоченясал.

здраве! ^Поднася кръста и ръка за мощта (на едно дръгливо магаре, които ние и не вкусваме халал Мир „а праха му. Макар и несрет- 
целуваяе” и навирва пред очите по- престаряло като самия той, с което да пи е псичко! Всеки домакин ю ник, тон толкова много веселие н

и ‘ „„„ пъшза трижа „брашнени- смях внасяше в дотегливия и без-
казалеца си. пренасяше по чаршията от дюкян има: а ^ глшгъчите в радостен живот на запустяващото

на дюкян ситиа-дребиа |стока и ба- кът" (както ви ’ градче, и толкова много радост вля
гаж на пътници до гарата. Как и които се съхраняваше брашното), да ц иашите детски сърца, от която се 
кога дпамата са се договорили, си му бъда пълен. Това подхранваше зат0пля и самотата на старческите 

кръста и котлето със „светената во-остана тайно. Дядо Цвятко се само- и самочувствието, и спокойствието ни дни.

чест и 
ше злорадата одумка, че 
си не е кадърна и един 
омеси". И заможните

те, нито женска 
расо; на главата му някаква омаз- 
нена и сплескана калимавка, на гър
дите му виси две педи кръст, през 
раменете презрамчена козинява тор-

ла, с преклъцната в 
ръка 
както

Възмутените божии служители 
веднага наскачаха, отнеха му „све
тите прерогативи": калимавката,
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ОТГОВАРЯ ПА 1ЮГДЛ11 НИКОЛОВ

Ц ТВЪРДЯ, ЧЕ СЪМ БИП ГЛАВНА ФИГУРА.
известно какво Мирч&тич е казал 

дали му е казал, че аз съм го 
иключил н Монографи-

I ]<-* ми е
СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКО па Николов и

излъгал и затова ме е
Сяърлишко-нишаиски отряд. Аз изобщо 

другарите Мирчетич и Костич под 
Монография, от мен 

Мирчетич 
такова нещо, По

Другарю редактор, А („УЧАСТИЕТО ПА 
ВИЧ В НОБ“, „БРАТСТВО“ № 1457)По повод статията на Богдан Николов във 

връзка с моето участие в НОВ, която беше 
публикувана във вестник „Братство“ от 25 май 
1990 година искам да публикувате следното: 

Признавам, че бях ученик в царибродската 
през учебните 1941/42 и 1942/43 годи- 

защо да отричам този факт или 
записано и в

ята ни
ле знаех, че ни-

не еАз и .Гаврило Видоиович се познаваме от |-отвят споменатата
Заедно бяхмо членове па Око- код нищо не е искал и затовапо-дълго време.

лийския комитет ми СКОЮ за Мишавска око- „мил никаква основа да каже
Пирот. Виданович има праното да избе- ЗНавам го добре и мисля, че няма да си^по^*

настояване, когато той 
„СКОЮ в Нишавски 

това

гимназия лия и
ре събитията и хората, които ще споменава в жи> с тикиви 
докладите си и от това не може да се напрани сътрудничих, по негово 
извод, кокъвто е направил Богдан Николов, работеше върху книгата 
Същото мисля и за доклади ни Велимир Ко- ,Жръг“. И днес пазя преписката - ни за 
стич, който е включен в Пиротски сборник сътрудничество. Предлагам на Богдан нико- 
№ 5 от 1974 година. Точно е твърдението па ло„ (це го задължавам) да прочете „Биогра- 
Костич, че до 1044 година в Горно Лонишавие фията па бойците на Озренски и Свърлишки 

имало партийни и скоювеки организации. партизански отряди“ от Драголюб Деянович. 
Той обаче но е казал, че не е имало членове Сведенията за мен не сам дал аз. 
на Партията и СКОЮ. Не отричам,V че бях политически деец,

Николов тенденциозно взима извадки от ,1С. бях „тилов работник“, както казва Богдан 
текста па 214, 215, 210 и други страници, за пиколо». Тиловият работник е зад фронта, на 
да се получи впечатлението, че всичко това е свободната територия. Аз бях тилов работник 
мое дело. 11а стр. 214 хубаво пише, че Жики след освобождението на този край, от септемв- 
Аитич е убедил доктор Гоцев да сътрудничи с ри 1944 д0 май 1945 година. В нашата ларти- 
Днижението, о аз отивах при него само когато ЗШ|ска война действуваше цяла армия от по- 
се налагаше. Топи ми вмениха п дълг най- ЛИТИчески дейци, които изпълняваха много за 
-напред Жика Антич, а сетне Божидар Колич. дачи, възложени им от Партията и СКОЮ, а 
Ог горното твърдение не се отказвам, незави- „якои от тях положиха и животите си в ос- 
евмо от топа кому се харесва или не харесва, новите на свободата. Тези дейци се числеха 
Не е точно твърдението на Богдан Николов, че към отрядите и други воини единици, които 
аз съм отвел младежи в Отряда. П книгата действуваха на същата територия. На нашата 
хубаво пише, че на едно събрание аз и Гроз- територия аз намирах сътрудници и учдеггвуъах 
дан Велев настоявахме тези младежки час по- ьъв формирането на активи на СКОЮ и на 
-скоро да заминат в Отряда.

Една вечер, най-вероятно през септември 
1942 година, в нашата къща п Обреновац дой- Сдно с отделни групи на Отряда, много пъти 
доха моят брат Мирко Златкович, който се и с Боримечката, понеже бях член на околий- 
движеше с помощта на тояга, понеже беше ра- ското партийно ловерителство. Богдан Николов 
мен в единия крак. и Милое Мичич Вигко, кой не може да отрече това, нито пък може да 
то беше изтощял толкова много, че едвам сто- прави изводи, които нямат нищо обшо с ден
еше на краката си. Познавах го като комисар ствителностга. Ето това е моето участие з Ца
на II чета на Свърлишки отряд. Мирко ми рибродски партизански отряд. До освобождени- 
каза, че го е изпратил Пуниша да заведе Ви- на този край аз формирах активи на СКОЮ 
тко на лечение при доктор Гоцев, но в такова ь Желюша, Лукавица, Гоиндол и отбор на УСА 
състояние не е способен да изпълни задачата ос в Лукавица, а след освобожднието ръково- 
и затова ми предожи да го заведа аз. Разбира дих със скоювската и младежката организация 
се, съгласих се без да се колебая.

ни и няма
да се срамувам от него. Това е 
партийната ми биография още през 1945 го- 

беше издадена партийна книждина, когато ми
Пирот. Окупаторската българска власт 

своеволно, не питайки никого, внасяше в лич- 
картл български презимена, и национвл- 
Аз нямах възможност да променя това, 

изселя в Сърбия на

ка в

ните
ност.
единствено можех да се 
Милан Недич. Николов знае, макар че не иска 
да знае, че Григоров написа на свидетелството 

Борислав вместо Сърбислав, по аз не ицях 
да го взема и след остра разпра на спидетел- 

беше написано истинското ми име.

не е
но

ми

ството ми
Това е известно и на моите съученици, които 
още са живи. Тенденциозно се споменава пе
риодът 41—44 и не е вярно, че съм бил „един
ственият сърбин в училището“. От Обреновац 
бяха още четирима, от Сречковац двама и от 
Градище един. Не съм бил бранник и не 
дох в българската фашистка армия.

Не твърдя, че съм бил главна фигура в 
Понишавието. Напротив. И са- 

че бях на периферията: бях

ОТИ-

дзижението в 
мият аз смятам, 
само една малка честица от народноосвободи- 
телното движение. Нямах смелост, а акциите 
и задачите, които ми бяха възложени изпъл
нявах с голям страх, често пъти и с голямо за
къснение защото се боех да не навредя на Дви 
жението и на хората, с които действувах. Мо
же би на Николов, когато е чел книгата, това

все пак става

отбори на УСАОС. За да изпълня тези задачи, 
често пъти беше необходимо да се движа за-

изглежда съвсем другояче, но 
дума за дребни акции на един нелегален, ко
ито бяха от полза за Движението.

Имам удостоверение № 1881 от 9 април 
1947 година, издадено от Щаба на I АРМИЯ 
на Югославската армия (отдел за мобилиза
ция), в което между другото се казва: „Въз 

901.17 на Правилника за отби-
и заедно със сътрудниците си организирах мла- 

В рамките на разискванията за „Димитров- дежта. Това също не може да се отрече. Още 
градска хроника“ Пуниша каза, че е чел ръко- през 1943 година с мен бяха повързани Борис 
писа на сърбо-хърватски език и не е давал Бачевски, Гроздан Велев, Йордан Сибинов (ид- 
никаква рецензия. Във връзка с формирането вал е при мен на село), Илко Младенов, Жив- 
на Царибродски отряд той каза, че заедно с ко Виденов, Никола Арбутина, Владимир Ми- 
царибродските другари, които бяха дошли в ланов, Йован Еленков, Илия Златанов, Станко 
Пиротски отряд, но доле вече не бяха нужни Алексов и други сътрудници от 1944 година, 
и трябваше да се върнат в Цариброд, са оста- Повече от тях са живи и могат да потвърдят 
нали Гарча и Сърба. Нямам нужда да при- това. Нека Богдан Николов попита Гроздан Ве- 
своявам биографията на моя брат Мирко Злат- лев за писмото, което подписахме аз и Бори- 
кович, когото много обичах и уважавах. Жал мечката в деня на освобождението на Цари- 
ми е защо неговият живот завърши така, по- брод. Ако си спомням добре и Богдан Николов 
ради това и аз бях изключен от СК, но по- беше писал за това в „Мост“ или Ц>ратство“. 
-късно ме върнаха в Партията. Сърбислав Златкович

основа ка точ. 
ване на военната повинност на поданиците на 
ФНРЮ на другаря Сърбислав Златкович се при 
знава служене в Югославската армия в пери
ода от 18 август 1943 до 9 май 1944 година“.
Николов тенденциозно лъже, но този доку
мент не може да се оспори.

(БЕЛЕЖКА: Отговора на Сърбислав Златкович 
публикуваме с известни съкращения. Заглави
ето е редакционно.)

МАЛКА АНКЕТАЗАКЪСНЯВА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА СТРОШЕНА ЧЕШМА

Накъде сяед основното 

училище?СКШ ГРЕШКА II ПРОЕКТАНТИТЕ
Макар че реконструк

цията на Строшена чеш 
ма трябваше да д вече 
почти завършена, по вси 
чко личи, че до оконча
телното завършаване и- 
ма още време.

Именно, както ни ос
ведомиха в „Градня", ко

ято върши реконструкци 
ята, причината за голя
мото закъснение е при 
проектантите — ,,Инве- 
стпроект" от Ниш. Пора 
ди грешка в проекта ко 
личество вода от канала 
заедно със земя са ми
нали в защитния басейн

и застрашили самите из 
в ори в каптажа на чеш
мата. Затова грешката тр 
ябва да се поправи, а 
това значи) допълнител
ни работи и, разбира се, 
средства и закъснение. 
А защо проектът не е 
проверен преди работи
те да започнат

С този въпрос се отнесо
хме към няколко осмоклас 
пици от босилеградското ос 
ловно училище. Ето техните 
отговори:

получа най-солидни знания. 
С оглед, че досега съм кр- 
гла отличничка смятам, че 
ще положа приемния изпит.

МИШО МЛАДЕНОВИЧ: — 
Определих се за едно от 
двете средини училища: сред 
пото училище за втършни 
работи или военно учили
ще. Обаче желанията ми са 
едно, а възможностите дру 
го. Ще успея ли, ще зависи 
от ловенето фактори. Що се 
касае за успеха ми той е 
добър. Кръгъл съм отлич
ник. Ако не успея, ще се 
запиша в гимназията в Бо
силеград. От приемния 
пит не се страхувам.

ЯСМИНА

ЛИЛЯНА ПАНЕВА: _ Оп
ределението ми е за гимна 
зия и това тук в Босиле
град. Досега съм отличнич 
ка и мисля, че няма да и- 
мам проблем с приемния 
изпит.това

е въпрос, на който те- 
първа трябва да се 
даде отговор. И слу- 

Старошена 
чешма потвърждава об-

ТАНЯ ИЛИЕВА: Без
оглед на това, че идната 
учебна година в Босилеград 
ще бъде открита гимназия, 
аз средното си образование 
ще продължа в 
Още от малка съм/ 
ределила за медицината — 
зъболекар. Приемният из
пит , не трябва да ми бъде 
голям проблем, понеже 
метите, които ще 
отдавна са ми любими.

ЕЛИЗАБЕТА БОЖИЛО
ВА: — Имах повече 
ния. Напоследък} 
лих за гимназия и 
бира се, тук

из-
Белград.

чаят със се оп- ЗАРЕВА: — Ги
мназияга в Босилеград 
ето първо определение. За 
това се и подготвям. Мис
ля че ще издържа 
ния

е мо

щото мнение, че в 
Димитровград, ните ед 
на работа не може да

пред 
полагам прием- 

Оптимист съм, 
досега бях до 

бра ученичка. Доколкото не 
успея, щ© се опитам да се 
запиша

изпит.
понеже

жела- 
се опреде 
това, раз

~ Босилеград,
смятам, че в гимназията ще

се завърши навреме и 
така, както трябва. най-вероятно 

производствено училище.
в

вА. Т.
м. я.
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Й1ит1паа1.. /-7Г-Ч БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУНАРОДНА СПОРТНА СРЕЩА

КАТАСТРОФА НА .МЛАДОСТ
Регионална футболна В Босилеград, на 6 този 

месец в рамките на) крайгра 
ничното сътрудничество ме 
жду Босилеградска община 
(СФРЮ) и Общинския на
роден съвет

игра в следния състав: А. 
Димитров, Г. Анджелкович, 
Д. Златков, М. Глигоров, Й. 
Глигоров, Н. Манасиевич, 

С. Стоичков, В. Тасев, Р. 
Захариев, В. Чипев и М. 
Василев. Играха още М. 
Цветков, 3. Младенов и С. 
Стефанов. Единият гол за 
босилеградския отбор отбел 
яза В. Чипев.

Съгласно договора, боси- 
леградските футболисти ще 
гостуват на футболистите 
от Бобов дол през есента, 
а датата на гостуването ще 
бъде уточнена допълнител-

дивизия — Ниш лошодвижеха по терена, 
проиграваха, а твърде лесно 
губеха копката. От друга 
страна гостите се предста
виха като твърд колектив. 
Знаеха какво да правят с 
топката и в най-затруднени- 
иите положения. Бързо я 
пренасяха от тяхното в на
казателното поле на дома
шния отбор, умело стреля
ха и като резултат на та
кава игра, съвсем заслуже 
но нанесоха същинска ка
тастрофа на домашния от
бор. Резултатът от 9:1 в по 
лза на футоблистите от Бо
бов дол бе съвсем реалан.

В тази среща „Младост“

Губят и от най-слабите на град Кю
стендил (НРБ) се проведе 
футболна среща между фу
тболния отбор „Младост“ от 
Босилеград и футболния от
(НРБ)^ИНЬ°Р<' °Т ^°^ов Д°л 

Срещата

ОМЛАДИНАЦ (МАЛОШИЩЕ) — 
СКИ 3:1 (1:1) ^ ’

Малошище, 10

А. БАЛКАН-

шщ , зрители 500 души. Времето слънчево тГеГт
Х^ието' Т ДЖУРИЧ °Т НИШ - *• Гол майстор" 
Христов в 13 минута за ,Д. Балкански“ и Милоше- 
вич в 22, Иованович в 58 и Митрович в 68 минута.

ОМЛАДИНАЦ; Любисавлевич 8, Мишич 6 
(Трайков ич 7), Станкович 6, Мпливоевич 8, Митро
вич 7, В. Здравкович 8, Милошевич 7, Станеви? 
Тодорович 6, Д. Здравкович 8, Йовановнч 6.
г ... Ризов 7, Таков 6, Соколов 6,
Станкович 6, Костов 6, Алексов 6, Георгиев 6 Д 
тров 6, Златкович 7, Христов 7, Стефанов 6.’

второто полувреме — ус 
пяха и да победят с 3:1.

И последният 
вори,
чанн ,не са стабилизира 
ли редиците си, макар 
че останаха в тази фут 
болна дивизия. Първенец 
е „Единство" от Бела па 
ланка, а в по-долен 
минават „Омладинац 
Малошище и 
лич“ от Нищ.

юни.
се проведе в до 

бра и приятелска отмосфе 
ра, но и не качествена иг
ра. За това се погрижиха 
домашните футболисти, 
ито като че ли играеха с 
вързани крака.

ко-
но.

М. Я.чБавно се

7,
1 ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ — ПИРОТ

РЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ
БАЛКАНСКИ:

„партизан“. изпод Поражение без значениеими-

Димитровград ските фу 
тболисти 
с лошите игри. На 10 
юни те загубиха от „Ом 
ладинац“ от Малошище, 
отбор който напуска ре 
гионална футболна диви 
зия. Началото 
обещаваше нещо добро. 
„А. Балкански“ поведе с 
1:0. Но за кратко. Мало 
шищани набързо 
ниха резултата.

очакванията ■ „ПИРОТ“ II — „СВОБОДА" 81:78 (40:27) 
В Пирот, в залата на 

основното училище „Вук 
баскетболи 

„Свобода" от 
Димитровград загубиха 
от отбора на „Пирот II“ 
с 81:78. Това поражение 
«е е от) значение, защо 

отборът на „Пирот

„Свобода"
Пирот II 
Пролетер 
Младост — Весна 
Куршумлия 
Студент II 
Д. Гоце 
Будучност

продължават
тболна дивизия — Ниш. 
Димитровградчани тези 
дни ще адиграят обаче 
още два мача от есенния 
дял, а след това ще имат 
почивка до август. Вече 
в неделя „Свобода" ще 
играе с отбора на „Про 
летер" от Зренянин.

Футболистите на „Парти- 
зан“ завършиха тазгодишно 
то първенство в долната ча- Караджич“ 
ст на табелката, макар че стите на 
според своите възможности 
би трябвало да са към въ
рха. Но с оглед на пробле
мите, които съпътствуваха 
този отбор още преди за
почване на първенството — 
успех е и това, че участву- то 
ваха.

Най-голям проблем имаше 
в управата на клуба. Никой 
не искаше да застане начело 
(председател, секретар, тре
ньор и др.)

Проблем бяха и материал 
ните средства, обаче в после

мач го
че Димитровград

като чели

ранг
от

„Синджеизрав 
а във 5 4 1 360:298 (-62)

5 4 1 378:366 (-12)
5 3 2 385:292 (-93)
532 381:385 ( -4)

Единство
Новоселац
Борац
ОФК Ниш
Рудар
Свърлиг
Палшгулац
Раднички
Будучност
Куршумлия
Мрамор
Асен Балкански
Прогрес
Младост
Омладинац
Оинджелич

30 17 5 8 38 (4) 
38 (4) 
37 (3) 
35 (3) 
32 (5) 
32 (4) 
30 (2) 
29 (5) 
26 (2) 
25 (1) 
25 (1) 
23 (3) 
22 (2) 
22 (2) 
13 (1)

65:29
61:35
59:35
61:36
53:44
56:51
44:40
52:48
49:37
47:60
50:68
49:52
57:55
41:57
39:87
38:85

30 18 3 9
(-47)5 2 3 323:36930 17 4 9
(-40)523 391:431 

5 1 4 334:405
30 16 8 6 дно време и играчите не из 

пълняваха докрай своите за 
дължения. На последния мач 
в Димитровград „Партизан“ 
игра с 9 играча.

Значи в този клуб ще тр
ябва да се извърши коре
нно преустройство и консо
лидация, за да може с ус
пех да започне есенния се
зон.

(-71)30 14 8 8
1 4 292:328 (-36)530 14 7 9

30 14 6 10
II" се състезава (вън от 
конкуренция. Отборът 
на „Свобода" наистина 
загуби от по-(силен 
отбор, макар и само 
с 3 точки.

„Свобода" не използ 
ва своя шанс в начало 
то на мача, когато може 
ше да осъществи по-зна 
чително предметво.

С тази среща завърши 
първия дял на първенст 
вото в Регионална баске

1230 7 11
30 12 7 11
30 12 5 12
30 11 2 17
30 10 4 16 д. с.30 11 2 16
30 10 4 16

Спортен риболов30 196 5
30 4 6 20 7 „ГИД“ без

истинска
конкуренция

Д. С.

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ _ ПИРОТ

й на края-разочарование Проведе се тези дни 
и полседната газгодиш 
на дисциплина на работ 
пическю-сгюртните игри 
в Димитровградска общ 
има. Това беше спортни 
я риболов.

На Пъртопопиноко езе 
ро| ма 5 юни участвува 
ха само два отбора на 
Гумарска индустрия Ди 
митровград — „ГИД I" 
и „ГИД II". Първо мяс 
сто (без истинска коику 
реещия) спечели отборът 
ма („ГИД 1* в състав: 
Ацко Стаил ков, Софро 
пий Геро® и Владко Але 
к.сов.

В поотделиото 
раие
Владая Алексов с 680 
точки.

Отборът на „ГИД II" 
ще участвува на решо 
валмото състезание кое 
го ще се проведе през 
есиата ма Боваиско езе 
ро Недалеч от Алексинац.

Д. Ставров

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ааоопоааапаешоаооааооа

Iа
И ПАРТИЗАН — МЛАДОСТ (МАЛИ СУВОДОЛ) 3:3 (1-2) 

НА ДУЗПИ 3:4
В
8 Изпълнителният комитет 'на Туристическия 

съюз в Димитровградска община на заседанието 
си от 10 май 1990 година взе решение за обявява
не на

88Футболистите на „Парти
зан" от село Желюша заяър 
шиха тазгодишния сезон и 
същия стил, в който го за
почнаха: със слаба игра и 
поражения. Този път желго- 
шани загубиха на дузпи. В 
регулярните 90 минути с 
„Младост“ от Мали Суводол 
те играха наравно — 3:3,/ма 
кар че имаха шанс да побе
дят.

8една точка. И така, вместо 
„Партизан“ да се „изкачва“ 
към върха на табелката, със 
стечение на {редица обстоя
телства, те са 
при дъното.

През лятната пауза остава 
да се лоукрелят (редиците му 
ако се има желание този си 
мпатичен и любим клуб да 
си възвърне старата слана.

Ето как изглежда табел
ката в тази футболна диви
зия преди последния кръг:

3 (3 
1 (1
4 (3 
2 (0)
5 (4)

7 я т 6
7 1 (I) 10
7 0
5 2 (1) 12
4 3 (0) 12
2 6 (4) 11

, 8 88 □
□1

КОНКУРС §класираха
§
§1 о

8 за изработка на характерни белези на обществе
ната общност, сувенир — маскота с фолклорни 
характеристики на тази обществено-политическа 
общност.

Комисията на Изпълнителния комитет най- 
-успешните трудове (предложения) ще рангира по 
следния начин:

8
1 84

88 8<1 □На дузпи гостите излязо
ха по-успешни и с 4:3 взеха
Напредък
Младост (Мали Суводол) 
Пърчевац 
Звезда
Таиаско Райч 
Хайдук 
Пояцар 
Партизан 
Борац 
Победа 
Слога

8
20 14
19 12
19 11
19 10
19 8

55:17
45:24
38:20
41:29
34:33
35:31
41:57
52:74
36:47
54:68
35:58

3 31 I— I награда — 1,000,00 динара 
— II награда — 500,00 динара, и
— III награда — 300,00 динара.
Авторът запазва всички права за комерческа 

дистрибуция, относно всички маркетингски акции 
(процент според договора). Проектът трябва да 
предлага възможност за практическа реализация.

Трудовете се приемат до 1 септември 1990 го
дина в Общинския туристически съюз в Димитров
град, ул. 29 ноември М23

4 25 8
1

4 25 8класи 
най-добър беше7 20 8

□
6 20 а

18 15
1418

19 12 14
|19 11

819 8819
1

(Не е внесен резултатът от мача Пощар — Хайдук от 
есенния дял па първенството, който трябваше да се одигрое 
на 30 май т. г.).

Д. с. аипааишзастаоапокшсшаосшаоааасюас1оасшоаоосшсшпааасшаооааос1аао«
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СаТиРа *
КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

забава
МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЛИИЬ

Ловджия при 
гинеколог

Прели известно време Све 
пиел а в Джурич, пенсионер 
от Димитровград потърсил 
лекарска помощ в Здравния 
дом. Тъй като в момента пя 
мало друг» изпратили го мри 
Марко Шукарев, гинеколог. 
Джурич не възразил нищо, 
отишъл къдсто го пратили, 
макар че той имал нужда 
от очен лекар.

Шукарев го прегледал и 
му написал бележка за при 
оф/имолог, но кмгато отиш
ъл там — бил върнат. Па п, 
рбп па бележката д<л;>и гру
па офтамолони се произнес
ли: „Не сме съгласни с бе
лежката. .

Тъй като Джурич е страс
тен ловджия, а още не мо
же да уреди отношенията си 
с дружеството „Видлич“, мно 
:нпа негови другари го за
качат:

„Докато ги се .разреши да 
ловуваш в Димитровградска 
община 
ка“...

Но и той нс им остава длъ 
жен:

ДУПЛИ
РАДИКАЛ

Пойдо окядън у Пирот, Нали у наш Ца
риброд не може да направимо на времето 
робну куИу, ни направимо специялизацию 
на продавииците, а ни приватниците пече 
да отворе железарию, уйаши аутобусат та 
у Пирот за два шрава за култиваторат. Са
мо що слезо оди аутобусат срете ме Миялко 
Раснички. Ли се не смо видели скоро, дека 
че него у Сърбию — у кавануту. Само що 
улезомо, йош не смо седни, Миялко ме за
рили:

— Е, Манчо, кико при вас у Цариброд, 
направисте ли некою партию? Еве при нас 
вече оди све партийе скоро има огранци, 
на и ви требе да направите некою. Ево я 
могу, Манчо одма да ти помогнем за кою 
очеш странку.

— Море маки се Миялко, стар сам я за 
странке, и тека ми йе дошло до гушу. Йош 
малко па че ме изпратите на „Сълнчев 
Зрег“, а ти странДе ми оратиш.

— Море Манчо, дай да те я тебе учла- 
ним у наши радикали. Ево, преди некой 
цън смо и формирали. Че будеш радикал, 
то ти йе найбо.ъе, йербо радикали су били 
йош пре рата у Пирот. Ако се из Цариброд, 
ту йе доста близо, че те окамо на састанци 
редовно.

ще родиш меч-

ОТ ЛОШЕ — ПО ЛОШЕ
— Лоше, компш, лоше, пак че ни закънсею пензиите 

три дъна1
— Е компш, ниие три месеца оди Задругуту не добивамо 

паре за млекото па живеяемо ...

— Само докато се проме
ни председателя на дружес
твото!. ..

(Б. НИКОЛОВ) М. А.

Сътворението на шопа до което се докосне божият дъх, моментално 
оживява. Така станало и с издяланото кю- 
туче. И както просувал, за свой ужас момен
тално чува за пръв път в безмълвното си 
царство глас, и то ядосан и заканителен:

— И язека тебе!
Пламнал от обида и гняв старецът, за- 

махнал с божествената си ръка и запратил 
„шопа“ в бездънната вселенска бездна. Падал 
шопът, падал, падал и падал, и най-сетне 
сс друенул с главата си в нещо твърдо — то
ва била нашата земя. Той 
преметнал на крака, вдигнал към небето ръка 
с протегнат среден пръст и извикал предиз
викателно:

— На-а-а! Еве ти га!

(ХУМОРИСТИЧНО ЕСЕ)

Както знаем от Библията, дядо Господ 
създал света за шест дни. Поизморил се ста
рецът и решил на седмия ден да си почине. 
Поседял, поседял, но истинският работник и 
когато си почива все трябва нещо да пора
ботва, иначе го хваща скука. Поогледнал се 
дядо Боже наоколо, съзрял едно кзотуче, пре
сегнал се, взел го, извадил чекията си и за
почнал да го дялка. Дялкал той, дялкал, 
тучето все издавало един звук „шоп“ и все 
повече започнало да заприличава на нещо, 
ама какво, божественият старец не можел да 
проумее, понеже такова нещо не бил създал 
(кютучето все повече приличало на човек, но 
дядо Господ още не бил измайсторил Адам и 
Ева и затова не можел да си обясни съби
тието). Блъскал си главата дядото, обръщал 
кютучето, оглеждал го отсам и оттам, ядосал 
се на своята безпомощност и пропсувал:

— Еба те „шоп“!
От Библията се знае, че всичко мъртво,

— Слушай бре Миялко, я окни дете
то да ний е изпийемо йош по йедну, а мани 
странЬе. А у туя що сякаш да ме учланиш, 
слуше кво че ти кажем. Я сам у н>у од ко 
сам се родил а и са съм. Кико ли? Па на 
село от ко знам за себе я РАДИМ КАЛ и 
свак селяк ЦЕЛ ЖИВОТ РАДИ КАЛ. А и 
ка поодрасто, па ка одитем да се купем у 
рекуту я се купем, „ко радикал“ — без га- 
че. А и дън денъска немам гаче. Това йе 
да простиш не радикал него дупли ради
кал!

светкавично се

кю-
Дядо Господ грабнал лъка си и запратил 

в челото му мълниеносна стрела. Обаче тя 
се сплеснала като памук и шопът не я и 
усетил. Той се огледал наоколо, разперил 
ръце, завъртял се около себе си и 
тържествуващо: извикал

— Те това че е мойта държава! А те 
тува — тупнал с крак земята под себе си — 
че ми буде престоло! МанчаНа това място в последствие 
град Трън. се издигнал

Тодор Литкалов

ШШкяаштш Ево реко да ти шарнем неколко 
Убаво йе товаБЪЛГАРИ реда.

що има много партийе. Ама 
да ти кажем, я се сечем) за онея партийе 
преди войнуту: радикали, либерали и незнам 
йоще койи. Лъгаше народ, ужЬим су йедън 
против друго га, а ка после отиду та си за- 
йедно пийу...

Па съга ми све личи на теквия избори. 
Бай Решетар по войнуту гласа против, 

купищата му Ьу нема. Он пита

• /^Агшш+я- ли БетгптК 
С & АимчтроЕгрщако?)

а ка
тамо дека
йе купищата и затова одлежа не знам кол
ко месеца.

А ко Би гледам 
нещо че се млого промени.

Па еве ти га моят

тия — не видим дека

одговор: .Дроменил 
се Илия, ка га погледаш, па си йе тия!“
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